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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: nr postępowania  SPZOZ/PN/35/2017  na roboty budowlane w przedmiocie
zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez
rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – Etap I Blok Operacyjny i Centralna
Sterylizatornia”.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

* Pytanie nr 1
Prosimy  uzupełnienie  dokumentacji  przetargowej  o  brakujący  załącznik:  nr  5  do
SIWZ, znajdujący się na stronie 25 SIWZ w „wykazie załączników do SIWZ”. 
Odpowiedź: Załącznik został uzupełniony

* Pytanie nr 2
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zgodnie  z  informacją  na  stronie  31  w  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia  (  Załącznik  nr  2  do  SIWZ),  do  oferty  nie  jest
wymagane dołączenie kosztorysów ofertowych.
Odpowiedź: Tak potwierdzamy.

* Pytanie nr 3
Z uwagi ryczałtową formę wynagrodzenia oraz krótki czas na przygotowanie oferty
prosimy  o  udostepnienie  brakujących  przedmiarów,  które  posłużą  pomocniczo  w
przygotowaniu oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia przedmiarów. 

* Pytanie nr 4
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Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie zna nazw podwykonawców na
etapie składania oferty, to nie musi ich podawać w składanej ofercie.
Odpowiedź:  Tak,  chyba  że  Wykonawca wykazuje  swoje  doświadczenie  w  oparciu  o
podmiot o którym mowa w art. 22a Ustawy – Pzp będący jednocześnie podwykonawcą.

* Pytanie nr 5
Prosimy  o  poprawienie  omyłki  pisarskiej  dotyczącej  punktów  przyznawanych  w
ocenie oferty dotyczących kryterium gwarancji na str. 18 SIWZ. Błąd znajduje się we
wzorze  dotyczącym obliczania punktów   za okres gwarancji. 
Odpowiedź: Dokonano stosownej korekty.

* Pytanie nr 6
W folderze projektu wykonawczego technologii znajdują się pliki o nazwie „1T” i „2T”.
Niestety  przy  próbie  ich  otworzenia  pojawia  się  komunikat  o  tym,  że  plik  jest
uszkodzony. Prosimy o ponowne przesłanie tych plików w działającej wersji.
Odpowiedź: Dokonano uzupełnienia plików. 

*  Pytanie  nr  7 Prosimy  o  przesłanie  pliku  SIWZ,  wraz  z  załącznikami  w formie
edytowalnej, w celu usprawnienia przygotowania oferty.
Odpowiedź:       Zamawiający  udostępnia  załączniki  do  SIWZ w wersji  edytowalnej
wyłącznie  na  prośbę  i  wskazanie  adresu  poczty  elektronicznej  na  który  ma  być
przesłana.  W  przypadku  rozbieżności  z  treścią  SIWZ  umieszczoną  wraz  z
załącznikami na stronie Zamawiającego , obowiązuje treść zamieszczona na stronie.

* Pytanie nr 8
W projekcie wykonawczym technologii znajduje się plik: WYPOSAZENIE BO I OAIIT
xls.  Prosimy o odpowiedz, które z urządzeń oraz wyposażenia należy wycenić w
ofercie,  tak  aby  nie  pominąć żadnego  z  wymaganego  wyposażenia? Czy należy
wycenić  wszystkie  pozycje  z  pliku  „WYPOSAZENIE  BO  I  OAIIT  xls”,  czy  tylko
pozycję występujące w załączniku 3a i 3b do SIWZ ?
Odpowiedź: Należy wycenić załącznik nr 3ai 3b.

* Pytanie nr 9
Prosimy również o wyjaśnienie, jakie roboty należy zsumować w pozycji tabeli: „A.
RAZEM wartość netto (bez podatku VAT) [zł] (1-11)” znajdującej się w  formularzu
cenowym na str. 30-31 SIWZ. W tabeli tej nie ma numeracji pozycji oraz jest więcej
niż 11 pozycji do zsumowania.  
Odpowiedź:       Należy zsumować wszystkie występujące pozycje od 1 do 22i nadać
im odpowiednią numerację tj. 

NR Element robót Sposób 
rozlicza
nia 

Wartość *)  bez  pod. 
VAT [zł] 

I Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez 
rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna 
Sterylizatornia

SEGMENT B 
SEGMENT C
Część korytarza i pomieszczeń segmentu A 

Ryczałt 
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(korytarz w segmencie A – w zakresie przejścia 
do segmentu B)

1 Roboty budowlane Ryczałt 

2 Roboty elektryczne silno prądowe Ryczałt 

3 Roboty elektryczne nisko prądowe Ryczałt 

4 Roboty sanitarne instalacja wod-kan Ryczałt 

5 Roboty sanitarne instalacja c.o. Ryczałt 

6 Roboty sanitarne instalacja wentylacji i klimatyzacji Ryczałt 

7 Roboty sanitarne instalacja ciepła 
technologicznego

Ryczałt 

8 Roboty sanitarne instalacja wody lodowej Ryczałt 

9 Roboty sanitarne wymiennikownia CT i CWU Ryczałt 

10 Roboty sanitarne instalacja pary i stacja redukcyjna Ryczałt 

11 Roboty sanitarne instalacja wody uzdatnionej Ryczałt 

12 Roboty sanitarne instalacja gazu ziemnego do 
labolatoriów. (instalację należy wykonać i 
zakończyć na poziomie 3-ej kondygnacji segmentu 
C).

Ryczałt

13 Roboty sanitarne instalacja gazów medycznych 
wraz ze sprężarkownią i rozprężalnią podtlenku 
azotu

Ryczałt 

14 Roboty sanitarne instalacja gazu ziemnego do 
laboratoriów bakteriologicznego wraz z przyłączem

Ryczałt

15 Wyposażenie – zgodnie z załącznikiem nr 3 
Formularz cenowy – wyposażenia i zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych

Ryczałt 

PRZYŁĄCZA Ryczałt 

16 Wody Ryczałt 

17 Kanalizacji sanitarnej Ryczałt 

18 Kanalizacji deszczowej Ryczałt 

19 Pary Ryczałt 

20 Centralnego ogrzewania Ryczałt 

21 Gazu ziemnego (do laboratoriów) Ryczałt

22 Elektryczne Ryczałt 

A. RAZEM  wartość netto (bez podatku VAT)   [zł]  (1-22) 

B. Podatek VAT, liczony od wartości netto (A)  [zł] 

C. CENA brutto   [zł] (A + B) 
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 SPROSTOWANIE do pisma 484  z dnia 26-09-2017r. (brak odpowiedzi)

JEST

* Pytanie nr 75
Dotyczy  dystrybutora  płynów dezynfekcyjnych  oraz  mydła  z  poz.  19,115  i  123  z
załącznika nr 3 do SIWZ. Opis wymaga parametrów technicznych w tych pozycjach
jest zupełnie inny niż w poz. 4.
Który z wariantów dystrybutora jest wiążący?
Odpowiedź:

MA BYĆ 

* Pytanie nr 75
Dotyczy  dystrybutora  płynów dezynfekcyjnych  oraz  mydła  z  poz.  19,115  i  123  z
załącznika nr 3 do SIWZ. Opis wymaga parametrów technicznych w tych pozycjach
jest zupełnie inny niż w poz. 4.
Który z wariantów dystrybutora jest wiążący?
Odpowiedź:   Pozycja nr 4 ma mieć takie same parametry techniczne jak 19, 115 i
123

                          Z poważaniem 

UWAGA!!!
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na
zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany
w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.
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