Wolsztyn, 30.06.2016 r.
Znak: SPZOZ/DZPiZ/134/2016

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4
do Wykonawców w postępowaniu nr PN/13/2016
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych polegających na
realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739)”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z dnia 22 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak następuje.
Pytanie 2
Prosimy o informacje, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych, których główne parametry techniczne odpowiadają przywołanym w
dokumentacji przetargowej nazwą materiałów i urządzeń.
Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż wymienionych
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem spełniających parametry techniczne,
funkcjonalne, użytkowe i estetyczne ww. materiałów i urządzeń lub opisane w inny sposób
przez Zamawiającego w SIWZ. Parametry techniczno użytkowe kluczowych dostaw opisano
w załącznikach nr 11 – 32 do SIWZ.
Pytanie 3
Prosimy o informacje w jakim zakresie zamawiający udostępni zamawiającemu plac budowy,
oraz budynki w których należy przeprowadzić stosowne prace związane z realizacją
zamówienia.
Odpowiedź 3
Zamawiający udostępni na plac budowy obszar wyróżniony na udostępnionym przez nas
pliku WOL_160629_Teren placu budowy.pdf Na czas wykonywania robót sieciowych
Zamawiający udostępni teren niezbędny do wykonania sieci gazowej, elektrycznej, wod-kan,
gazów medycznych. Ponadto umożliwiony będzie dostęp do pomieszczeń w budynkach B,
ZPO oraz E w których należy przeprowadzić stosowne prace związane z realizacją
zamówienia – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Pytanie 4
Czy zamawiający dopuszcza zmianę, przesunięcie terminów wykonania poszczególnych faz
projektu (kamieni milowych) określonych w umowie, przy zachowaniu jednak niezmienności
terminu końcowego.

Odpowiedź 4
W załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy w par. 6 ust. 4 pkt. 1) i 2) otrzymują brzmienie:
1) Faza I - Zakończenie budowy stanu surowego otwartego budynku, gdzie wykonane są
wszystkie roboty żelbetowe wraz ze stropami (bez dachu, ścian działowych, okien, drzwi,
zagospodarowania terenu) na poziomie 90% ww. robót – zakończenie obligatoryjnie w
terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy. 2) Faza II - Zakończenie budowy stanu surowego
zamkniętego, gdzie wykonana jest Faza I i zamknięcie obiektu od zewnątrz, tj. wraz z
drzwiami zewnętrznymi, oknami, dachem na poziomie 90% ww. robót – zakończenie
obligatoryjne w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. brzmienie do cytowanych
powyżej we wzorze umowy. Analogicznie zmieniony zostaje Rozdz. V ust. 4 SIWZ, gdzie
punkty 1) i 2) otrzymują identyczne brzmienie do cytowanych powyżej we wzorze umowy.
Pytanie 6
Czy nie należy rozważyć zmianę lokalizacji rozprężalni podtlenku azotu i dwutlenku węgla z
uwagi na zbyt duże oddalenie od nowoprojektowanego budynku? Przyjęte średnice rur tych
gazów są ewenementem.
Odpowiedź 6
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 7
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami zakończenie rur instalacji gazów medycznych,
które będą połączone z inną instalacją gazów medycznych (np. Mosty) winna być odciętazakończona zaworami odcinającymi. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?
Odpowiedź 7
Wyjaśniono w punkcie 3.8.1 załącznika nr 9 do SIWZ.
Pytanie 8
W sali nr 12 znajduje się stanowisko gazów medycznych tlenu, podtlenku azotu i odciągu
gazów. Brakuje instalacji sprężonego powietrza. Czy należy uzupełnić tą instalacje?
Odpowiedź 8
SOR nie jest przedmiotem zadania W zakresie opisanym SIWZ jest wymagana instalacja
sprężonego powietrza.
Pytanie 9
Czy Zamawiający przewiduje na salach operacyjnych sprężone powietrze do napędu?
Odpowiedź 9
Instalacje gazów medycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 11

Brak dokumentacji projektowej na zewnętrzną instalacje gazów medycznych oraz
rozmieszczenie źródeł zasilania w pomieszczeniach. Czy Zamawiający uzupełni brakującą
dokumentację?
Odpowiedź 11
Zewnętrzną instalację gazów pokazano na planie sytuacyjnym. Zamawiający dołącza do
dokumentacji GM/Z-02 -Rozprężalnia CO2 i NO2.
Pytanie 14
Na II piętrze – sala intensywnej opieki – nie posiada osobnej skrzynki zaworowej SZK. Czy
należy taką przewidzieć?
Odpowiedź 14
Tak, należy przewidzieć.
Pytanie 19
Umowa par. 6 ust. 2
Prosimy o zrezygnowanie w umowie par. 6 ust. 2 z konstrukcji protokołu bez zastrzeżeń
jako niedającej się pogodzić aktualnym stanem prawnym, co zostało przesadzone w
jednolitym orzecznictwem sądowym oraz doktrynie (tytułem przykładu wyroki SN V CSK
99/07, V CSK 544/12).
Odpowiedź 19
W par. 12 ust. 3 pkt. 14 oraz ust. 4 przewidziano procedurę odbioru z zastrzeżeniami
poprzez przejściowy protokół. Natomiast zgodnie z par. 12 ust. 5 wzoru umowy:
Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest tak zaplanować roboty i czynności odbiorowe
opisane w niniejszym paragrafie, aby do ostatniego dnia terminu realizacji przedmiotu
Kontraktu możliwe było podpisanie Protokołu odbioru końcowego.
Pytanie 26
Umowa par. 12 ust. 4
Prosimy o wykreślenie par. 12 ust. 4 jako niedającego się pogodzić z aktualnym stanem
prawnym, to jest brakiem możliwości stosowania instytucji bezusterkowego odbioru robót,
co zostało przesadzone w jednolitym orzecznictwem sądowym oraz doktrynie (tytułem
przykładu wyroki SN V CSK 99/07, V CSK 544/12).
Odpowiedź 26
W par. 12 ust. 3 pkt. 14 oraz ust. 4 przewidziano procedurę odbioru z zastrzeżeniami
poprzez przejściowy protokół. Natomiast zgodnie z par. 12 ust. 5 wzoru umowy:
Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest tak zaplanować roboty i czynności odbiorowe
opisane w niniejszym paragrafie, aby do ostatniego dnia terminu realizacji przedmiotu
Kontraktu możliwe było podpisanie Protokołu odbioru końcowego.
Pytanie 31
SIWZ, rozdz. XVI pkt 6.4 – mając na uwadze termin realizacji zamówienia, który wynosi 8
miesięcy, a także określenie warunków płatności w pkt. 6.1. tj. „...rozliczanie odbywać się

będzie miesięcznymi fakturami częściowymi na podstawie stanu zaawansowania...”, wnosimy
o wyjaśnienie jak Zamawiający zamierza regulować płatności wykonawcy, w następujących
sytuacjach:
1. zawarcia umowy o zamówienie publiczne w połowie trzeciego kwartału i nieosiągnięcia
zaawansowania do końca roku na poziomie 3 mln zł? Czy w roku 2017 r. Zamawiający
będzie miał możliwość regulowania zobowiązań w kwocie do różnicy 3 mln zł?
2. zrealizowania znaczącego zakresu rzeczowego w roku 2016 r. i
osiągnięcia
zaawansowania na poziomie znacząco przewyższającym kwotę 3 mln zł?
Zamawiający przewidział w SIWZ, że ostatnia płatność nastąpi w roku 2018, co przy
założeniu zakończenia inwestycji w pierwszym kwartale 2017 roku i wystawieniu przez
wykonawcę faktury końcowej rodzi sytuację, w której termin płatności zostanie przekroczony
o kilkaset dni? Wnosimy o modyfikację SIWZ i dostosowanie warunków płatności do
terminów realizacji. Dodatkowo zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu generują po stronie
wykonawcy obowiązek samofinansowania realizacji zamówienia.
Odpowiedź 31
Zamawiający w dniu 28.06.2016 r. dokonał zmian w zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy w
zakresie: par.14 ust. 1A otrzymuje nowe brzmienie: Faktury częściowe za 2016 r. wyniosą co
najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 500 000 zł brutto." W Rozdz. XVI SIWZ
punkt 6.4. otrzymuje brzmienie: "W harmonogramie zostanie uwzględnione, że w 2016 r.
Generalny Wykonawca wykona roboty na kwotę co najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie
więcej niż 5 500 000 zł brutto, oraz że faktura końcowa opiewać będzie na 3 mln zł i zostanie
zapłacona w I kwartale 2018 r." Odnosząc się do uwag o płatności w I kw. 2018 r. kwoty 3
mln zł. Zamawiający wyjaśnia, że wynika to z uwarunkowań budżetowych i nie ma innej
możliwości sfinansowania nakładów na roboty budowlane. Mając świadomość przejściowych
obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, Zamawiający zażądał w warunkach udziału
zdolności kredytowej na analogicznym poziomie.
Pytanie 37
§6 ust. 5 pkt 5.6. – wnosimy o modyfikację zapisu stosownie do odpowiedzi na pytanie nr 34
Odpowiedź 37
Zamawiający zmienił SIWZ w tym zakresie w dniu 28.06.2016.
Pytanie 85
Prosimy o uproszczenie Tabeli Podziału Ceny Ryczałtowej lub przekazanie przedmiarów lub
kosztorysów, na bazie których została opracowana ta tabela, gdyż obecny jej układ jest zbyt
niejasny aby można było ją prawidłowo uzupełnić.
Odpowiedź 85
Zamawiający nie przewiduje udostępniania przedmiarów i kosztorysów jako podstawy do
kalkulacji Ofert. W pytaniu Oferenta nie została sprecyzowana żadna konkretna niejasność
związana z Tabelą Podziału Ceny Ryczałtowej.
Pytanie 86

Czy zamawiający wymaga instalacji systemu integracji bloku operacyjnego w ramach
zabudowy ściennej, system taki będzie umożliwiał tworzenie dokumentacji medycznej w
trakcie zabiegów oraz sterował wyposażeniem Sali operacyjnej jak lampami operacyjnymi
stołami operacyjnymi itp.?
Odpowiedź 86
Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 30.06.2016 r., integracja systemów została wyłączona z
zakresu zamówienia.
Pytanie 89
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania instalacji biegnących
przez będące w zakresie prac części budynku a obsługujących jedynie nie wykonywane w
etapie I inwestycji pomieszczenia SOR (np. ciągi wentylacyjne W2-zapewniający wyciąg z
pomieszczenia nr 6 i W1.2 -zapewniający wyciąg z pomieszczenia 18).
Odpowiedź 89
Tak należy wykonać zakres obsługujący zakres zamówienia.
Pytanie 100
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić koszt dostawy i montażu stanowisk
pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak). Jeśli tak, prosimy o wskazanie
danych technicznych niezbędnych do doboru tych elementów (materiał, producent, typ).
Odpowiedź 100
Stanowiska pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak) nie są objęte
przedmiotem zamówienia.
Pytanie 102
Prosimy o zestawienie tabelaryczne drobnego wyposażenia z podaniem pomieszczeń których
dotyczą oraz specyfikacje techniczne.
Odpowiedź 102
Wyposażenie określone w ST22.0 - nie jest objęte przedmiotem zamówienia
Pytanie 123
Prosimy o wskazanie klas ekspozycji dla betonów wykorzystywanych w konstrukcji.
Odpowiedź 123
Klasy ekspozycji określono wg PN-B-032664:2002 - fundamenty oraz elementy żelbetowe w
gruncie (ściany i słupy) XC2 - konstrukcje żelbetowe budynku - szkielet żelbetowy budynku
wraz ze stropami podciągami wieńcami, ścianami szybami XC3 z wyjątkiem słupów parteru
narażonych na działanie warunków atmosferycznych XF1.
Pytanie 126
W specyfikacji technicznej ST 3.0 - beton konstrukcyjny podano wymóg mrozoodporności dla
wszystkich betonów F150 oraz nasiąkliwość <5%. Prosimy o wyszczególnienie elementów

konstrukcji narażonych na stałą ekspozycję na czynniki atmosferyczne, zniesie lub zmianę
tego wymogu, ponieważ podana mrozoodporność i nasiąkliwość występuje np. w
budownictwie mostowym i naszym zdaniem jest zbyt restrykcyjna w przypadku Państwa
przetargu.
Odpowiedź 126
Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 128
W specyfikacji technicznej ST 3.0 - beton konstrukcyjny zapisano:
"4.0 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C"
Standardowa norma zakłada czas transportu i wbudowania 90 min. Prosimy o zniesienie
wymogów na krótsze czasy, ponieważ może się to przełożyć na poważne problemy i
opóźnienia w trakcie realizacji projektu.
Odpowiedź 128
Zamawiający dopuszcza wydłużenie ww. czasów pod warunkiem ich uwzględnienia w
recepturze mieszanki betonowej podlegającej zatwierdzeniu Inżyniera Kontraktu.
Pytanie 129
W specyfikacji technicznej ST 3.0 - beton konstrukcyjny zapisano:
"5.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5 °C."
Prosimy o dopuszczenie betonowania w temperaturach niższych, jeżeli wykonawca posiada
Certyfikowany System Elektronagrzewu umożliwiający poprawne wbudowanie mieszanki.
Odpowiedź 129
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu temperatur pod warunkiem ich uwzględnienia w
recepturze mieszanki betonowej oraz projektu technologii układania mieszanki betonowej w
okresie zimowym, podlegających zatwierdzeniu Inżyniera Kontraktu.
Pytanie 132
Na rysunkach rzutów parteru budynku F widoczne są drzwi DP1 oraz DP2 nie ujęte w
zestawieniu stolarki drzwiowej parteru (stan surowy zamknięty). Prosimy o weryfikację oraz
informację która dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 132
Wskazane drzwi są ujęte w zestawieniu - rys. F34.
Pytanie 136

W zestawieniu stolarki drzwiowej I piętra znajdują się drzwi DP1(2szt), DP2 (1szt) które nie
są widoczne na rysunkach rzutów budynku F. Prosimy o weryfikację oraz informację, czy
w/w drzwi należą do przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 136
Drzwi DP1 i DP2 są ujęte zarówno na zestawieniach jak i na rysunkach. Są objęte
przedmiotem zamówienia.
Pytanie 138
Na rysunkach rzutów I piętra budynku F widoczne są szklane ściany SS3 nie ujęte w
zestawieniu szklanych ścian I piętra. Prosimy o weryfikację oraz informację, która
dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 138
Zestaw SS3 jest ujęty w zestawieniu - rys. F35.
Pytanie 139
W zestawieniu stolarki drzwiowej II piętra znajdują się drzwi D5, D6, D11, D12, D27, D29,
które są widoczne na rysunkach rzutów budynku F w innej ilości. Prosimy o weryfikację oraz
informację, która dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 139
Wykonać wg rzutów.
Pytanie 140
Na rysunkach rzutów II piętra budynku F widoczne są drzwi D18 nie ujęte w zestawieniu
stolarki drzwiowej II piętra. Prosimy o weryfikację oraz informację która dokumentacja jest
nadrzędna.
Odpowiedź 140
Ujęto w zestawieniu w wierszu dot. stanu surowego.
Pytanie 141
W zestawieniu stolarki drzwiowej II piętra znajdują się drzwi D14 które nie są widoczne na
rysunkach rzutów budynku F. Prosimy o weryfikację oraz informację czy w/w drzwi należą do
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 141
Drzwi D14 należy przewidzieć do pomieszczenia nr 31 - brak oznaczenia drzwi na rzucie.
Pytanie 142
W zestawieniu stolarki okiennej II piętra znajdują się okna O3 które nie są widoczne na
rysunkach rzutów budynku F. Prosimy o weryfikację oraz informację czy w/w drzwi należą do
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 142

Okna O3 w zestawieniu oznaczono na parterze. W zestawieniu rys. nr F33 nie zestawiono
okien O3 na II piętrze.
Pytanie 143
W zestawieniu szklanych ścian II piętra znajdują się ściany szklane SS6 które nie są
widoczne na rysunkach rzutów budynku F. Prosimy o weryfikację oraz informację czy w/w
drzwi należą do przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 143
Zestaw SS6 jest oznaczony na rysunku F3 (pom. nr. 5).
Pytanie 144
Na rysunkach rzutów II piętra budynku F widoczne są szklane ściany SS3, SS9 nie ujęte w
zestawieniu szklanych ścian II piętra. Prosimy o weryfikację oraz informację która
dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 144
Zestawy SS3 i SS9 ujęte w zestawieniu rys. F35. Treść pytania sprzeczna z pytaniem nr 143.
Pytanie 145
W zestawieniu stolarki drzwiowej III piętra znajdują się drzwi D1, D5, D6, D11, D16, które
są widoczne na rysunkach rzutów budynku F w innej ilości. Prosimy o weryfikację oraz
informację która dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 145
Należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie 146
Na rysunkach rzutów III piętra budynku F widoczne są drzwi D18 nie ujęte w zestawieniu
stolarki drzwiowej III piętra. Prosimy o weryfikację oraz informację która dokumentacja jest
nadrzędna.
Odpowiedź 146
Drzwi D18 zostały ujęte w zestawieniu stolarki drzwiowej w wierszu dot. stanu surowego.
Pytanie 147
W zestawieniu stolarki drzwiowej III piętra znajdują drzwi D17, D21 które nie są widoczne na
rysunkach rzutów budynku F. Prosimy o weryfikację oraz informację czy w/w drzwi należą do
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 147
Na rysunkach rzutów omyłkowo nie oznaczono drzwi nr D17, D21 i D22 (wrysowano symbol
drzwi bez oznaczeń). Należy przyjąć zgodnie z zestawieniem.
Pytanie 148

Na rysunkach rzutów III piętra budynku F widoczne są szklane ściany SS3, SS10 nie ujęte w
zestawieniu szklanych ścian III piętra. Prosimy o weryfikację oraz informację która
dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 148
Ujęto w zestawieniu na rys. nr F35.
Pytanie 150
Prosimy o ujednolicenie warstw wykończeniowych dachu nad pomieszczeniami technicznymi
(poziom +19,78). Zgodnie z przekrojem B-B dach należy wykończyć membraną dachową,
matą z włókna szklanego, styropianem gr. 10cm i paraizolacją, natomiast zgodnie z
przekrojem H-H ten sam dach należy zaizolować warstwą styropianu EPS 100 gr. 25cm w
spadku 3% oraz styropianem o gr. 10cm. Ponadto na przekroju A-A w opisie warstw nie
wskazano żadnego typu izolacji termicznej.
Odpowiedź 150
Na blasze trapezowej należy wykonać styropian gr.10cm , podkłady z blach TR nadają
projektowane spadki.
Pytanie 152
Prosimy o informację, czy ściana szklana SS1 ma posiadać zabezpieczenie pożarowe. Jeśli
tak to jaką odporność?
Odpowiedź 152
Nie wymaga się odporności ogniowej zestawu SS1.
Pytanie 153
Prosimy o informację, czy przy fasadzie F5 przyjąć ochroną p.poż, jeśli tak to jaką
odporność.
Odpowiedź 153
Nie wymaga się odporności ogniowej fasady F5.
Pytanie 154
Prosimy o informację, czy w wycenie drzwi należy uwzględnić kontrolę dostępu. Jeżeli tak
prosimy o wskazanie drzwi, które wymagają takiego zabezpieczenia.
Odpowiedź 154
Kontrola dostępu wg. projektu br. elektrycznej.
Pytanie 155
Prosimy o potwierdzenie, że w etapie I w budynku B nie należy wymieniać żadnych okien. W
przeciwnym razie prosimy o podanie ilości oraz rodzaju okien.
Odpowiedź 155
Potwierdzenie, że w etapie I w budynku B nie należy wymieniać żadnych okien.

Pytanie 157
Pytanie dot. zapisu z projektu wykonawczego architektury dz. IV.
WYKONANIE DRZWI
PRZESUWNYCH SYTEMOWYCH - ”UWAGA: Powyższe należy potwierdzić stosownym atestem
(PZH) – Należy przedstawić dokument potwierdzający na etapie składania ofert. Powyższe
należy potwierdzić certyfikatem z badań, wydane przez niezależne akredytowane
laboratorium potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia
paneli – Należy przedstawić dokument potwierdzający na etapie składania ofert.” Z uwagi
że zapis nie ma zastosowania dla drzwi przesuwnych prosimy o rezygnację z zapisu.
Odpowiedź 157
Zgodnie z par. 8 ust. 16 Załącznika nr 6 do SIWZ wskazane dokumenty Generalny
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do zespołu Inżyniera Kontraktu przed
wbudowaniem, najpóźniej w momencie dostawy na plac budowy.
Pytanie 158
Pytanie dot. zapisu z projektu wykonawczego architektury dz. V. WYPOSAŻENIE
UZUPEŁNIAJĄCE KOMPATYBILNE Z ZABUDOWĄ PANELOWĄ.
„Pozostałe warunki
Atest PZH ( kopię dołączyć do oferty)
Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty).
Dokument potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego
(kopię dołączyć do oferty)
Certyfikat z badań, wydane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające
skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli”
Prosimy o rezygnację z powyższych zapisów.
Odpowiedź 158
Zamawiający pismem SPZOZ/ZPiZ/129/2016 zmienił SIWZ i: 1. Zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt
2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowane dostawy i roboty wymagań określonych przez Zamawiającego w
odniesieniu do następujących robót i sprzętu: W zakresie dostaw sprzętu i robót, określonych
w wypełnionych przez Wykonawcę załącznikach nr 25 i 29 do SIWZ tj.: - Zestawienie
parametrów techniczno-użytkowych - Myjnie - załącznik nr 25 do SIWZ. - Zestawienie
parametrów techniczno-użytkowych – Zabudowa meblowa - załącznik nr 29 do SIWZ. 2. W
celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć
odpowiednie dokumenty producenta potwierdzające spełnienie parametru np. karta
katalogowa, opis producenta, deklaracja zgodności, certyfikat, foldery lub materiały źródłowe
producenta/oświadczenia producenta, w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie
parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załącznikach nr 25 i
29 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie
przez oferowany sprzęt i roboty tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że
zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku sporządzenia ww.
dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument (y) wraz z tłumaczeniem
na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych

przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez
zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
Pytanie 160
Prosimy o oświadczenie projektantów, iż projekty są skoordynowane branżowo i tożsame
między sobą zapisami.
Odpowiedź 160
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia takiego oświadczenia na etapie przetargu.
Pytanie 168
Prosimy o informację wg którego projektu będzie rozliczany i realizowana inwestycja czy wg
projektu budowlanego czy wykonawczego.
Odpowiedź 168
Roboty zrealizować wg projektu wykonawczego i przy zachowaniu warunków pozwolenia na
budowę. Projekt Budowlany stanowi załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę.
Pytanie 170
Prosimy podać, czy szafki hydrantowe mają posiadać miejsce na hydrant, czy nie.
Odpowiedź 170
Instalację należy wykonać zgodnie z projektem br. sanitarnej. Pkt. 2.1.2 Opisu technicznego
instalacji wod-kan należy czytać łącznie z całym projektem.
Pytanie 171
Pomieszczenie 46 – piętro 1 – Toaleta – czy umywalka ma być na środku pomieszczenia –
tak, jak na rzucie? Czy wszystkie łazienki mają mieć wyposażenie jak dla łazienek dla
niepełnosprawnych (tak wynika z rysunków).
Odpowiedź 171
Pomieszczenie 46 – piętro 1 - sterylizatornia nie jest objęta zakresem zamówienia Na
rysunkach rzutów kondygnacji jasno oznaczono, które toalety należy wyposażyć w
urządzenia dla niepełnosprawnych.
Pytanie 173
Prosimy o podanie gdzie znajdują się źródła tlenu, próżni oraz sprężonego powietrza.
Odpowiedź 173
Tlen - zbiornik zewnętrzny zgodnie z projektem powietrze - piwnica w budynku B pomieszczenie techn. o powierzchni 18,50m2 (w narożniku południowo wschodnim) zgodnie
z projektem.
Pytanie 186
Prosimy jednocześnie o umożliwienie wykonania wizji lokalnej, celem zapoznania się z
terenem i uwarunkowaniami terenu przyszłej inwestycji.

Odpowiedź 186
Wizja lokalna możliwa po uprzednim uzgodnieniu terminu - kontakt telefoniczny na nr 692
-077-168.
Pytanie 191
Prosimy o sprecyzowanie rozwiązania wykonania paneli ściennych? Czy mają to być:
− panele ze stali kwasoodpornej - powierzchnia malowana na całej wysokości,
− panele ze stali kwasoodpornej - powierzchnia szlifowana do danej wysokości,
malowane od danej wysokości - jednolity panel, malowanie poprzez odcięcie,
− panele ze stali kwasoodpornej - powierzchnia szlifowana do danej wysokości,
malowane od danej wysokości - dwa panele oddzielone poziomo uszczelką,
− panel ze stali kwasoodpornej szlifowanej do danej wysokości, panel ze stali cynkowanej
malowany od danej wysokości - dwa panele oddzielone poziomo uszczelką,
− panel ze stali cynkowanej licowany szkłem,
− panel ze stali cynkowanej licowany szkłem z grafiką?
Odpowiedź 191
Ściany lakierowane od 1m w górę, dół stal - ściany dokładnie opisano w p. 28 arch PW.
Pytanie 192
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty, załącznik nr 9 – Dodatkowe wytyczne do
przedmiotu zamówienia: mając na uwadze Tabelę Podziału Ceny Ryczałtowej zawartej w
formularzu oferty (zał. nr 5 do SWIZ), a także zapis punktu 3.8 załącznika nr 9 do SIWZ tj.:
„Wyposażenie medyczne i meblowe nie jest przedmiotem zamówienia w etapie I”, prosimy o
potwierdzenie, iż wykonawca nie jest zobowiązany do wyceny wyposażania meblowego w
ramach przedmiotowego postępowania (brak wyszczególnienia w Tabeli Podziału Ceny
Ryczałtowej), jak również do złożenia wraz z ofertą Zestawienia parametrów technicznoużytkowych – Zabudowa meblowa – załącznik nr 29 do SIWZ?
Odpowiedź 192
Zamówienie nie obejmuje wyposażenia meblowego. Zamawiający wykreśla Załącznik nr 29
do SIWZ. Tym samym punkt 1.19 Rozdziału 6A Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zostaje wykreślony.
Z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ Wolsztyn
mgr Tadeusz Tofel

