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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, dn. 02.08.2012 r. 

 
znak sprawy: ZP/220/41/12 
 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 I MODYFIKACJA SIWZ 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: 
W jaki sposób przewidziano zasilanie instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni w 
budynku F: 
a) przewiduje się podłączenie do istniejących źródeł zasilania, jeżeli takie istnieją to proszę 
określić ich lokalizację i czy mają odpowiednią wydajność do planowanej rozbudowy i 
zbudowane są zgodnie z normą przedmiotową PN-EN ISO 7396-1 z sierpnia 2010 roku 
b) planuje się wykonanie w budynku lokalnych źródeł zasilania dla ww. instalacji    
c) przewiduje się podłączenie do istniejących źródeł zasilania po wcześniejszej modernizacji 
w zakresie wydajności i zgodności z aktualnymi przepisami. 
 
Odpowiedź na pkt. a): 
- Tlen – z istniejącej sieci zewnętrznej  
- Sprężone powietrze – z istniejącej sieci zewnętrznej 
- Próżnia – z istniejącej stacji pomp próżniowych zlokalizowanej na poddaszu 
przedmiotowego budynku i obsługującej tytko ten budynek.  
 
Zamawiający przygotowany jest na ewentualną rozbudowę stacji sprężonego powietrza 
(montaż dodatkowej pompy) w przypadku, gdy określone zostanie przez Projektanta 
zapotrzebowanie na poszczególne media. Pozostałe instalacje nie wymagają rozbudowy. 
Zamawiający informuje, że rurociągi gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze) 
podłączone są do budynku w obrębie wentylatorni (prawej). Rysunek nr 5 Koncepcji – część 
budynku określona na nim jako pomieszczenia techniczne i szatnie bez zmian.  
 
Odpowiedź na pkt. b): 
Mając na uwadze odpowiedź na pytanie 1.a odpowiedź na ten punkt jest bezprzedmiotowa. 
 
Odpowiedź na pkt. c): 
Przewiduje się podłączenie do istniejących źródeł po ewentualnej modernizacji której 
konieczność wynikać będzie z opracowanego Projektu Technicznego przebudowy budynku F 
tak w kwestii wydajności jak i dostosowania do zgodności z aktualnymi wymogami w tym 
budynku. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy należy zaprojektować w budynku F ze szczególnym uwzględnieniem bloku operacyjnego 
centralną instalację podtlenku azotu i dwutlenku węgla. 
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Odpowiedź: 
Tak. Należy uwzględnić w ofercie koszt zaprojektowania i wykonania centralnej instalacji 
podtlenku azotu i dwutlenku węgla. 
 
Pytanie nr 3: 
Proszę uprzejmie o informacje dotyczącą przewidywanego kosztu przebudowy oraz 
powierzchnie użytkową, lub powierzchnię ogólną obiektu przeznaczonego do przebudowy. 
 
Odpowiedź: 
Koszt przebudowy, to - zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i podstaw kosztorysów 
inwestorskich) – wycena szacunkowa kosztów opracowania dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej  stanowi określony procent kosztów całej inwestycji ( w naszym przypadku 7,7 
%), stąd można go wyliczyć w oparciu o warunki przetargu . 
 
Pytanie nr 4: 
Czy program użytkowy jest zawarty w materiałach przetargowych? 
 
Odpowiedź: 
W - stanowiącej załącznik do ogłoszonego przetargu – Koncepcji modernizacji i przebudowy 
z rozbudową budynku F SPSK nr 2 PUM w Szczecinie podane są wszystkie dane dotyczące 
powierzchni oraz przeznaczenia i funkcji wszystkich modernizowanych budynków z 
podziałem na kliniki, oddziały, zakłady, poradnie, etc. 
 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
następującym zakresie: 
 
XI. Wymagania dotyczące wadium ( art. 36 ust 1 pkt 8, art. 45–46 PZP)  

 
1. Zamawiający wykreśla w całości ppkt. 4.1 i w to miejsce wpisuje ppkt. 4.1 w następującym 
brzmieniu: 

„4.1. Zamawiający zaleca podanie w tytule przelewu nr ZP/220/41/12.”  
 
2. Zamawiający wykreśla w całości ppkt. 7.1. 
 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają 
dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym 
Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i 
otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i 
składania ofert. 

          Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 


