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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin 11-02-2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/13/15 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w czynnym budynku 
szpitala robót polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ (budynek K) dla potrzeb sal chorych po 
transplantacji oraz remoncie pomieszczeń na potrzeby socjalne Kliniki Nefrologii, Transplantologii i 
Chorób Wewnętrznych w budynku K SPSK-2. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1  
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Instalacja okablowania strukturalnego. Proszę o podanie nazwy producenta okablowania 
strukturalnego na obiekcie w celu zastosowania jednolitego systemu.  
Odpowiedź: 
Zamawiającego wymaga aby parametry techniczne okablowania strukturalnego były zgodne 
z określonymi w modyfikacji SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Instalacja okablowania strukturalnego. Co oznacza rysunek „ZP_220_13_15_rysunek załączony wraz z 
modyfikacją nr 1? Czy oznacza to, że oprócz 54 gniazd RJ45 na pierwszym piętrze należy ująć również 
gniazda w obszarze zaznaczonym na zielono? 
Odpowiedź: 
Jest to rysunek pokazujący umiejscowienie punktu dystrybucyjnego. 
 
Pytanie nr 3 
RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH  

a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to, że w odrębnych 
zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów, to zgodnie z Ustawą o 
Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, Poz. 697 z późniejszymi 
zmianami) art. 2 ustęp 1. Pkt. 43 jest to wyrób wykonany przez użytkownika (w załączeniu 
interpretacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych – prosimy nie publikować wraz z pytaniem), dostarczenia następujących dokumentów: 

aprobaty CE dla wyrobu medycznego, 

deklaracji zgodności wytwórcy 

zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

przez Wykonawcę dla następujących wyrobów: 

jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb), 
strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb), 
źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb), 
sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb), 
rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa). 
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b) Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie 
realizacji inwestycji? 

Odpowiedź: 
Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
 
Pytanie nr 4 
CU+ 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, ze względu na to, że miedź przeciwdrobnoustrojowa 
zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru znajdujących się 
w takich urządzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z miedzi 
przeciwdrobnoustrojowej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza wymagania. 
 
Pytanie nr 5 
Czy wskazany w opisie technicznym w pkt 6.7 montaż dozowników mydła w płynie ,pojemników na 
ręczniki jednorazowe i pojemników na zużyte ręczniki jest objęty zamówieniem ? 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie standardu ww urządzeń – brak informacji w dokumentacji 
przetargowej. 
Czy ww wyposażenie ma być w każdym pomieszczeniu z umywalką? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga montażu przez Wykonawcę, w każdym pomieszczeniu przy umywalce, 
dozowników mydła w płynie, pojemników na ręczniki jednorazowe i pojemniki na środki 
dezynfekcyjne. 
 
Pytanie nr 6 
Czy w korytarzu I piętra [nr 9] należy montować listwy ochronne? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 7 
W części pomieszczeń 1 piętra zostaje istniejąca stolarka drzwiowa. Czy ww drzwi należy pozostawić 
bez zmian, czy też poddać pracom remontowym? 
Jeżeli tak, to w jakim zakresie? – brak informacji w dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wymiany całości stolarki drzwiowej. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o podanie specyfikacji listew ochronnych przewidzianych do montażu w salach chorych i na 
korytarzu – brak w dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania listew ochronnych dopasowanych do istniejących w zakresie 
parametrów techniczno-użytkowych, kształtu i kolorystyki. 
 
Pytanie nr 9 
Jakim zakresem robót objęte są pom nr 4 i 5 parteru [wg rys A-1 etap II]. W części graficznej 
zaznaczono wymianę drzwi i poszerzenie otworów drzwiowych. W tabeli w części opisowej pkt 3.3 
pomieszczenia te są pominięte. 
Odpowiedź: 
Wykonać roboty zgodnie z częścią graficzną. 
 
Pytanie nr 10 
Jaki zakres prac jest planowany w pom nr 51 i 52  wg rys nr A-1? 
Odpowiedź: 
Wykonać roboty zgodnie z częścią graficzną. 
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Pytanie nr 11 
W części graficznej etapu II nowe ścianki działowe pokazano jako murowane. W opisie technicznym 
pkt 5.1 wskazano ścianki z płyt g-k. 
Który wariant należy przyjąć do wyceny? 
Odpowiedź: 
Wykonać ścianki działowe jako murowane. Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne pod 
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 12 
Projektowane posadzki w et II wskazane w tabeli w pkt 3.3 opisu technicznego różnią się od posadzek 
wskazanych w tabeli na rysunku A-1. 
Który wariant należy uwzględnić w wycenie?   
Odpowiedź: 
Wykonać wszystkie wykładziny pvc homogeniczne w systemie stosowanym na terenie szpitala np. 
typu Tarkett iQ Granit lub równoważnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego 
w tym bhp, sanitarnohigienicznych i przeciwpożarowych. Wykonawca może stosować rozwiązania 
równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i estetycznym pod warunkiem uzyskania 
zgody Zamawiającego. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji robót.  
 
Pytanie nr 13 
W projekcie brak informacji dotyczącej ościeżnic drzwiowych. Prosimy o uzupełnienie.  
Odpowiedź: 
Wykonać ościeżnice metalowe kątowe, ocynkowane, malowane proszkowo w dowolnym kolorze 
RAL – z obustronnym zabezpieczeniem narożników ścian przed uderzeniami. Wykonawca może 
stosować rozwiązania równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i estetycznym pod 
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na etapie 
realizacji robót. 
 
Pytanie nr 14 
Czy panele nadłóżkowe elektryczno-gazowe są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, proszę o podanie 
precyzyjnej specyfikacji zawierającej: 

a) ilość i rodzaj gniazd poboru gazów medycznych,  
b) ilość i rodzaj gniazd elektrycznych i teletechnicznych,  
c) rodzaj i parametry oświetlenia, 

Konfiguracja paneli opisana w projekcie budowlanym branży sanitarnej jest inna od konfiguracji 
opisanej w technologii. 
Odpowiedź: 
Tak. Wyposażenie paneli nadłóżkowych: 
- 1 punkt poboru tlenu 
- 4 gniazda wtyczkowe 10A/N+PE 
- oprawę oświetlenia ogólnego 36W 
- oprawę oświetlenia nocnego 18W 
- wyłączniki opraw 
- moduł i manipulator sygnalizacji przywoławczej 
- obudowa aluminiowa w dowolnym kolorze RAL 
Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych 
pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Kształt i kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na 
etapie realizacji robót. 
 
Pytanie nr 15 
Proszę o potwierdzenie ilości ściennych paneli nadłóżkowych oraz miejsc ich montażu: 

a) Sala 117 – 1 x panel jednostanowiskowy, 1 x panel dwustanowiskowy 
b) Sala 118 – 1 x panel jednostanowiskowy, 1 x panel dwustanowiskowy 
c) Sala 133 – 1 x panel jednostanowiskowy, 1 x panel dwustanowiskowy 
d) Sala 134 – 1 x panel jednostanowiskowy 
e) Sala 142 – 1 x panel jednostanowiskowy, 1 x panel dwustanowiskowy   

Odpowiedź: 
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej. 
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Niedoszacowanie, bądź pominięcie zakresu robót, których realizacja była konieczna do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. Nie stanowi również podstawy żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w 
przypadku konieczności wykonania robót nie objętych projektem, a niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 16 
Czy piony instalacji tlenu (O2 1 oraz O2 2) są istniejące czy należy je wykonać? Jeśli należy je 
wykonać, proszę o przekazanie rysunku z miejscem podłączenia nowych pionów do istniejących 
instalacji.   
Odpowiedź: 
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej. 
Niedoszacowanie, bądź pominięcie zakresu robót, których realizacja była konieczna do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. Nie stanowi również podstawy żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w 
przypadku konieczności wykonania robót nie objętych projektem, a niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o podanie rodzaju ościeżnic drzwiowych, wypełnienia skrzydeł drzwiowych oraz okleiny.  
Odpowiedź: 
Wykonać ościeżnice metalowe kątowe, ocynkowane, malowane proszkowo w dowolnym kolorze 
RAL – z obustronnym zabezpieczeniem narożników ścian przed uderzeniami, okleina laminatem 
HPL, wypełnienie płyta wiórowo-otworowa o parametrach izolacyjności akustycznej, odporności 
przeciwpożarowej oraz odporności na uderzenia zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisów 
prawa budowlanego w tym bhp, sanitarnohigienicznych i przeciwpożarowych. Wykonawca może 
stosować rozwiązania równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i estetycznym pod 
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na etapie 
realizacji robót. Minimalna szerokość światła przejścia na trasie przejazdu łóżek pacjentów 1.1 m. 
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o informację na temat profili, rodzaju wypełnienia i przeszklenia stolarki PCV.   
Odpowiedź: 
Profile, wypełnienia oraz przeszklenia drzwi i okien wykonać o parametrach izolacyjności termicznej, 
izolacyjności akustycznej, odporności przeciwpożarowej oraz odporności na uderzenia zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm, przepisów prawa budowlanego w tym bhp, sanitarnohigienicznych i 
przeciwpożarowych. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji robót. Minimalna 
szerokość światła przejścia na trasie przejazdu łóżek pacjentów 1.1 m. Stosować szkło bezpieczne. 
 
Pytanie nr 19 
Prosimy o informację jaki rodzaj umywalki oraz baterii należy instalować w pomieszczeniach 
biurowych? Stwierdzono rozbieżności  w PT- na rysunkach widoczne są umywalki nablatowe okrągłe, 
w opisie prostokątne ( czy umywalki prostokątne są standardowymi umywalkami owalnymi?)   
Odpowiedź: 
Wykonać roboty zgodnie z częścią opisową. Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne 
w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i estetycznym pod warunkiem uzyskania zgody 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o informację czy uwzględniać do wyceny elementy białego montażu w łazience personelu- 
pomieszczenie przyziemia oraz w pom.: 116 i 134b?   
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o informację, czy wszystkie baterie umywalkowe wykonać jako bezdotykowe ścienne 
wyposażone w wylewkę obrotową? Czy można zamienić typ baterii na stojące?   
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Odpowiedź: 
Wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca może stosować rozwiązania 
równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i estetycznym pod warunkiem uzyskania 
zgody Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o podanie parametrów jakie spełniać ma wykładzina PCV oraz czy ma być wywinięta na 
ścianie?   
Odpowiedź: 
Wykonać wszystkie wykładziny pvc homogeniczne w systemie stosowanym na terenie szpitala np. 
typu Tarkett iQ Granit lub równoważnym, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego 
w tym bhp, sanitarnohigienicznych i przeciwpożarowych. Wykonawca może stosować rozwiązania 
równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i estetycznym pod warunkiem uzyskania 
zgody Zamawiającego. Kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji robót.  
 
Pytanie nr 23 
Brak zaprojektowanych nadproży stalowych (pom. 224a- drzwi D1 i pom. 229a- drzwi D3) oraz brak 
nadproży w ścianach działowych z bloczków gr. 12cm.   
Odpowiedź: 
Należy wykonać nadproża stalowe 2 dwuteownik 80 L - 1,40m. Wykonawca może stosować 
rozwiązania równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych pod warunkiem uzyskania 
zgody Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o podanie zakresu prac na klatce schodowej ( pom. 8).   
Odpowiedź: 
Nie przewidziano do remontu. 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o informację, czy należy przyjąć do wyceny elementy wyposażenia: dozownik z mydłem w 
płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku i pojemnik na zużyte ręczniki?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga montażu przez Wykonawcę, w każdym pomieszczeniu przy umywalce, 
dozowników mydła w płynie, pojemników na ręczniki jednorazowe i pojemniki na środki 
dezynfekcyjne. 
 
Pytanie nr 26 
Prosimy o informację, czy instalacja gazów medycznych obejmuje wyłącznie instalację tlenową? 
Prosimy o zdefiniowanie wyposażenia paneli nadłóżkowych: punkty poboru, ilość i rodzaj gniazd, 
ilość i rodzaj oświetlenia oraz rodzaj manipulatora? Jak należy rozumieć „monitor” przy panelu?  
Odpowiedź: 
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej. 
Wyposażenie paneli nadłóżkowych: 
- 1 punkt poboru tlenu 
- 4 gniazda wtyczkowe 10A/N+PE 
- oprawę oświetlenia ogólnego 36W 
 - oprawę oświetlenia nocnego 18W 
- wyłączniki opraw 
- moduł i manipulator sygnalizacji przywoławczej 
- obudowa aluminiowa w dowolnym kolorze RAL 
Wykonawca może stosować rozwiązania równoważne w zakresie parametrów techniczno-użytkowych 
pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Kształt i kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem na 
etapie realizacji robót. 
 
Pytanie nr 27 
Prosimy o informację, czy wyciąg z pomieszczenia Pro morte może zostać zastąpiony z rury spiro na 
kanał aluminiowy rozprężany?   
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Odpowiedź: 
Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie nr 28 
Prosimy o informację czy należy przyjąć do wyceny koszt zakupu i montażu maceratora?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga montażu przez Wykonawcę maceratora wraz z wykonaniem wszelkich 
niezbędnych do jego funkcjonowania instalacji. 
 
Pytanie nr 29 
Prosimy o informację co oznacza klimatyzator zaznaczony w modyfikacji treści SIWZ z dn. 
02.02.2015 na Ip. kolorem czerwonym klimatyzator? Czy należy uwzględnić jedynie 2kpl. urządzeń 
typu Split (pomieszczenie serwerowni i Pro morte)?   
Odpowiedź: 
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej. 
Niedoszacowanie, bądź pominięcie zakresu robót, których realizacja była konieczna do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. Nie stanowi również podstawy żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w 
przypadku konieczności wykonania robót nie objętych projektem, a niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 30 
Prosimy o sprecyzowanie czy lista urządzeń aktywnych wraz z urządzeniami pasywnymi wykazanymi 
w PT dotyczy jednego punktu dystrybucyjnego ( czy obu: 18U i 42U) oraz podanie ich lokalizacji?   
Odpowiedź: 
Dotyczy punktu dystrybucyjnego. Lokalizację wskazano w modyfikacji SIWZ. 
 
Pytanie nr 31 
W modyfikacji treści SIWZ z dn. 02.02.2015 zamieszczono urządzenia aktywne definiując je.  
Ponadto wymieniono inne urządzenia, między innymi: urządzenia związane z siecią telefoniczną 
(telefony), UPS, punkty dostępowe wraz z licencją, klimatyzator. Czy należy je ująć w ofercie?   
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie nr 32 
Prosimy o podanie rodzaju i ilości listew wykończeniowych na ścianach korytarza oraz sal 
łóżkowych? Czy jest to płyta o szerokości 20cm klejona do ściany na dwóch wysokościach czy listwa 
systemowa z poręczą plus płyta w dolnej części na ścianie? Czy do wyceny uwzględniać również 
elementy narożnikowe listew oraz przy zabudowach?   
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania listew ochronnych dopasowanych do istniejących w zakresie 
parametrów techniczno-użytkowych, kształtu i kolorystyki we wszystkich pomieszczeniach Oddziału 
Nefrologii. Do wyceny należy uwzględnić zabezpieczenia narożników. 
 
Pytanie nr 33 
Czy w związku z zapisem w rozdziale I pkt VII ppkt 1.2. SIWZ Zamawiający wymaga w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia aby wykonawca wykazał, że każde zrealizowane zamówienie 
obejmowało łącznie poniżej wymieniony zakres prac? 

− roboty rozbiórkowe, 
− roboty ogólnobudowlane, 
− roboty wykończeniowe, 
− roboty elektryczne i teletechniczne, 
− roboty w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej, 
− roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
− roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 
− roboty w zakresie wentylacji mechanicznej, 
− roboty w zakresie instalacji gazów medycznych. 
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Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga aby każde zrealizowane przez Wykonawcę zamówienie obejmowało 
łącznie zakres prac określony w rozdziale I pkt VII ppkt 1.2. SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 
Czy Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował zamówienie 
prowadzone na dwóch nieprzerwanie czynnych budynkach szpitalnych, o wartości brutto 1 579 898,35 
zł, obejmujące łącznie poniżej wymieniony zakres prac? 

− roboty rozbiórkowe, 
− roboty ogólnobudowlane, 
− roboty wykończeniowe, 
− roboty elektryczne i teletechniczne, 
− roboty w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej, 
− roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
− roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 
− roboty w zakresie wentylacji mechanicznej, 
− roboty w zakresie instalacji gazów medycznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 35 
Czy Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie 
posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował poniżej 
wymienione pod lit. a) i b) zamówienia?  

a) zamówienie prowadzone na dwóch nieprzerwanie czynnych budynkach szpitalnych, 
o wartości brutto powyżej 800 000,00 zł, obejmujące łącznie zakres prac: 

− roboty rozbiórkowe, 
− roboty ogólnobudowlane, 
− roboty wykończeniowe, 
− roboty elektryczne i teletechniczne, 
− roboty w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 
− roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
− roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 
− roboty w zakresie wentylacji mechanicznej, 
− roboty w zakresie instalacji gazów medycznych. 

b) zamówienie prowadzone na nieprzerwanie czynnym budynku szpitala, o wartości brutto 
powyżej 800 000,00 zł, obejmujące łącznie zakres prac: 

− roboty rozbiórkowe, 
− roboty ogólnobudowlane, 
− roboty wykończeniowe, 
− roboty elektryczne i teletechniczne, 
− roboty w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 
− roboty w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
− roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 
− roboty w zakresie wentylacji mechanicznej, 
− roboty w zakresie instalacji gazów medycznych. 

przy czym zamówienie to jest przekazanym do użytkowania, odebranym bez uwag i rozliczonym 
przez Zamawiającego etapem robót wykonywanych aktualnie przez wykonawcę w ramach 
wieloetapowego zadania.   
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Pytanie nr 36 
Czy w związku z zapisem w rozdziale I pkt XIX SIWZ Zamawiający uzna za spełnione wymagania 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku tworzenia przez wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 
roboty budowlane?   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z ustawą PZP (art. 150 ust. 3) tylko jeżeli realizacja 
zamówienia jest dłuższa niż rok Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższą propozycję. 
 
Pytanie nr 37 
Czy wykonawca winien przewidzieć w ofercie umeblowanie pomieszczeń zawarte w projekcie 
technologii?   
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 38 
Czy w związku z modyfikacją SIWZ NR 1 Zamawiający wymaga przedłożenia przez wykonawcę 
dokumentów potwierdzających spełnienie określonych parametrów technicznych przez oferowane do 
zastosowania urządzenia aktywne – jakich i w jakiej formie?   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 39 
Czy w związku z modyfikacją SIWZ NR 1 Zamawiający przewiduje, że wszystkie pomieszczenia 
zaznaczone na załączonym do modyfikacji rysunku zostaną objęte remontem?  
Odpowiedź: 
Remontowi podlegają pomieszczenia ujęte w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 40 
Czy w związku z modyfikacją SIWZ NR 1 wykonawca winien przewidzieć do remontu pomieszczenie 
szafy dystrybucyjnej wraz z wyposażeniem instalacyjnym?   
Odpowiedź: 
Tak. 
Niedoszacowanie, bądź pominięcie zakresu robót, których realizacja była konieczna do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. Nie stanowi również podstawy żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w 
przypadku konieczności wykonania robót nie objętych projektem, a niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

          Z poważaniem 
 


