Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13
znak sprawy: ZP/220/28/17

Szczecin, dnia 02.05.2017r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbudowy
i budowy budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej.
Wyjaśnienia 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 1
W związku z ogłoszonym postępowaniem pod nazwą : "Wykonanie rozbudowy i budowy budynku
Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej", kieruję zapytanie czy
Zmawiający przewiduje zmiany w zakresie fakturowania? Czy możliwe jest fakturowanie co 20 %
wykonanego zakresu, co oznaczyłoby mniej więcej 4 faktury przejściowe co dwa miesiące ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.
Pytanie 2
W projekcie wykonawczym architektury, w pomieszczeniach suchych na ścianach przyjęte są tapety
z włókna szklanego malowane farbą zmywalną, natomiast w pomieszczeniach o podwyższonej
wilgotności i sanitarnych – ściany wykończone płytkami ceramicznymi.
Z naszego doświadczenia wiemy, że ściany malowane, nie zabezpieczone trwałą okładziną ścienną
(np. okładzina z płyt PCV) łatwo ulegają zniszczeniu w części od posadzki do wysokości około 110
cm.
W przypadku płytek ceramicznych alternatywnym rozwiązaniem polepszającym warunki użytkowe
pomieszczenia jest zastosowanie wykładziny PCV.
Czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie rozwiązań projektowych czy należy przyjąć inny
system zabezpieczenia ścian pomieszczeń – prosimy o wskazanie jaki.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje rozwiązania zawarte w projekcie. Nie mniej jednak ściany i drzwi
należy zabezpieczyć trwałą okładziną ścienną np. z płyt PCV
Pytanie 3
Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych zakłada system rozprowadzenia wody uzdatnionej do
stanowisk dializ. Czy panele dializacyjne należy ująć w ofercie (w przedmiarach nie są ujęte)?
Odpowiedź
Panele będą ujęte w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zamawiający informuje, że w
Rozdziale II pkt 2.3 siwz, zawarta jest uwaga, która będzie również zastosowana do paneli
dializacyjnych.
Pytanie 4
W dokumentacji projektowej brak szczegółowych wytycznych do dźwigów. Czy z uwagi na
powyższe należy je uwzględnić w ofercie? W przypadku konieczności ich ujęcia w ofercie prosimy o
określenie szczegółowych wytycznych i uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź
Należy w ramach opracowania wykonać tylko szyb dźwigowy.
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Pytanie 5
W opisie projektu architektonicznego nie ma żadnych informacji na temat zabudowy meblowej.
Natomiast na rysunkach pokazana jest przykładowa zabudowa meblowa. Czy zabudowę meblową
należy ująć do oferty (w przedmiarach nie jest ujęta)? W przypadku konieczności jej ujęcia w ofercie
prosimy o określenie szczegółowych wytycznych i uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź
Zabudowy meblowe nie dotyczą przedmiotowego postępowania. Wszystkie instalacje należy
wykonać w porozumieniu z Zamawiającym.
Pytanie 6
Jakie media mają być doprowadzone do serwerowni nowo projektowanego obiektu? Kabel
światłowodowy, telefoniczny? Prosimy o określenie z jakiej lokalizacji?
Odpowiedź
Należy doprowadzić kable światłowodowe i telefoniczne. Kable należy doprowadzi9ć z
budynku „W” (serwerownia kardiologii)
Pytanie 7
W dokumentacji brak projektu oświetlenia terenu, zasilania lub sterowania nowo projektowanym
wjazdem od strony ulicy szpitalnej, monitoringu. Czy z uwagi na powyższe ww. elementy należy
uwzględnić w ofercie. W przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź
W projekcie elektryki zapewniono zasilanie obwodów zewnętrznych oświetlenia zewnętrznego.
Pytanie 8
W dokumentacji projektowej brak jest następujących elementów: projekt drogowy
i zagospodarowania terenu, profili niwelety, przekrojów konstrukcyjnych, opisów technicznych,
uzgodnień i lokalizacji dodatkowego wjazdu. Czy z uwagi na powyższe ww. elementy należy
uwzględnić w ofercie. W przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź
W ramach prac drogowych należy uwzględnić wymianę istniejącej nawierzchni drogi
wewnętrznej między projektowanym budynkiem a budynkiem prosektorium. Projekt nowego
zjazdu na drogę miejską w planie zagospodarowania terenu. Podjazd do budynku, miejsca
parkingu z placem manewrowym wykonać w oparciu o plan zagospodarowania terenu przy
czym nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej 3 cm, podbudowie zasadniczej z chudego betonu gr. 20cm i warstwy piasku
średnioziarnistego grubości min. 20cm. Krawężnik betonowy - typ uliczny 15x30x100cm na
ławie bet. z oporem.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i
składania ofert.
Z poważaniem

….………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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