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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/4/2019 (6) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział 

geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji w ramach projektu „Modernizacja budynku głównego 

SP ZOZ w Parczewie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia” 

 
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  
 

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formie edytowalnej (np. dwg). 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił dokumentację w takiej formie w jakiej posiada. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej (np. ath). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada 
 
Pytanie 3 
W związku z koniecznością wykonania robót rozbiórkowych prosimy o potwierdzenie, iż w 
obiekcie nie znajdują się szkodliwe materiały z rozbiórek przewidziane do utylizacji np. azbest. 
Odpowiedź: 
W obiekcie nie znajdują się szkodliwe materiały. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji § 5 ust. 2 umowy i dopuści możliwość rozliczeń w formie 
faktur częściowych wystawianych co miesiąc? Rozliczenia w formie faktur częściowych 
wystawianych w odstępie trzy miesięcznym spowoduje, że Wykonawca będzie zmuszony 
ponosić dodatkowe koszty kredytowania inwestycji. Obecna treść postanowienia § 5 ust. 2 
umowy w praktyce spowoduje, że Wykonawca będzie ponosił koszty realizacji inwestycji przez 
dłuższy okres czasu, co niewątpliwie wpływa na ostatecznie zaoferowaną cenę za wykonanie 
zamówienia. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na wykonanie przedmiotowego 
zadania? 
Odpowiedź: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ oraz wykracza poza regulacje określone w art. 38 ustawy Pzp. 
 
Pytanie 6 
Czy wyposażenie meblowe jest objęte zamówieniem? 
Odpowiedź: 
Wyposażenie meblowe nie jest objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi włączenie instalacji c.o. i c.t. 
do węzła cieplnego oraz ewentualna rozbudowa węzła cieplnego. 
Odpowiedź: 
Instalacje należy podłączyć. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi demontaż instalacji gazów 
medycznych kolidujących z planowaną inwestycją. 
Odpowiedź: 
Wszystkie kolizje należy zlikwidować. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi rozbudowa źródeł gazów 
medycznych, a jedynie włączenie do istniejącej instalacji. 
Odpowiedź: 
Należy podłączyć. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi demontaż odwodnienia 
dachu kolidującego z planowaną inwestycją. 
Odpowiedź: 
Wszystkie kolizje należy zlikwidować. 
 
Pytanie 11 
Czy wykonanie instalacji kontroli dostępu jest objęta niniejszym zamówieniem? (rozbieżność 
pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym). 
Odpowiedź: 
Tak, jest objęte. 
 
Pytanie 12 
Czy wykonanie instalacji SSP i DSO (z wyłączeniem klatek schodowych i szybu windowego) jest 
objęte niniejszym zamówieniem? 
Odpowiedź: 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuści zamianę windy o napędzie hydraulicznym na windę elektryczną o 
parametrach nie gorszych niż te wskazane w dokumentacji? Windy hydrauliczne są dużo bardziej 
kłopotliwe w eksploatacji niż windy hydrauliczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o wskazanie w oparciu o który projekt: budowlany czy wykonawczy, należy wykonać 
wycenę. Oba projekty nie są współbieżne i wycena dla każdego projektu będzie różna. 
Odpowiedź: 
Wyceny należy dokonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 15 
Przedstawione kosztorysy nie zawierają przełożenia linii gazowej g22. Czy przełożenie tej linii jest 
objęte niniejszym zamówieniem? 
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Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 16 
Kosztorys elektryczny zawiera demontaż  linii niskiego napięcia YAKY 4X120 56 mb i YAKY 4X10 
dł 79 mb przechodzącej przez planowany obiekt i likwidacje dwóch słupów oświetleniowych. Na 
zamieszczonym planie zagospodarowania terenu uwzględnione jest cztery linie NN do 
przełożenia. Czy przełożenie wszystkich linii NN jest objęte niniejszym zamówieniem? Czy w 
czasie realizacji tlenowni zasilanie tej budowli zostało wykonane z uwzględnieniem planowanej 
inwestycji (oddział geriatrii) ? Czy przekładane linie NN mogą być czasowo wyłączone z 
użytkowania? 
Odpowiedź: 
Przełożeniu podlegają linie czynne. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający wykona samodzielnie wycinkę drzew znajdujących się w obrębie wykopu pod 
planowaną inwestycję? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wykona samodzielnie. 
 
Pytanie 18 
W przedmiarach brak pozycji na licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu basenu w ilości około 
280 m2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie powyższego zakresu jest objęte niniejszym 
zamówieniem. 
Odpowiedź: 
Wyceny należy dokonać zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania oferty do dnia 25.02.2019r 
w związku z dopuszczeniem nowej technologii wykonania konstrukcji budynku?. 
Odpowiedź: 
Modyfikacja SIWZ z dnia 12.02.2019r. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający w zakresie tego przetargu uwzględnił dostawę i montaż paneli nadłóżkowych 1-
stanowiskowych i 2-stanowiskowych po stronie Wykonawcy? Jakie elementy powinien zawierać 
panel? 
Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnił panele przyłóżkowe 1-stanowiskowe. Panel powinien być wyposażony 
w: 
·  gniazda poboru tlenu w systemie AGA – 2 szt. 
·  gniazda poboru sprężonego powietrza w systemie AGA – 2 szt. (pozycja nie obowiązkowa) 
·  gniazda poboru próżni w systemie AGA – 2 szt. (pozycja nie obowiązkowa) 
·  gniazdo systemu przyzywowego z manipulatorem i kasownikiem – 1 szt., 
·  gniazda ekwipotencjalne – 2 szt. 
·  gniazda elektryczne 230 V DATA – 1 szt. zasilane z osobnego obwodu, 
·  gniazda elektryczne 230 V – 4 szt.  
·  gniazda RJ45 kat. 5e – 2 szt. 
·  lampa oświetlenia miejscowego z wyłącznikiem oraz oświetlenie nocne, 
·  szuflada z półką i szyną instrumentalną (dolna), 
·  półka z szyną instrumentalną (górna) – 2 kpl (najwyższa półka - nie więcej niż 150 cm od 
podłogi), 
·  wieszak pomp infuzyjnych z uchwytami na kroplówki – 2 kpl., 
·  pojemnik na cewniki z uchwytem - 1 kpl , 
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