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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/8/2013 (6) 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową poprawę stanu zdrowia osób starszych 
powiatu parczewskiego dzięki rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego SP ZOZ 

Parczew 
 
 

Wyjaśnienie 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 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ 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 Nr 1: 

Zamawiający, w części VI. D.pkt.2 SIWZ, wymaga od Oferenta załączenia do oferty koncepcji  
architektoniczno-budowlanej, dostosowanej do rozwiązań technologicznych oraz potrzeb 

Zamawiającego (w formie pisemnej – 5 szt. oraz w formie wizualizacji 3D – 3 szt.). 
Sądząc z zapisu ilości oczekiwanych egzemplarzy pytamy: 
Czy wymóg wykonania koncepcji jest załącznikiem oferty,  czy składową dokumentacji oczekiwanej 
w części opisu przedmiotu zamówienia ? 
                 Jeśli powyższe jest wymaganym  załącznikiem do oferty, to SIWZ w częściach opisu 
przedmiotu zamówienia jak i załączniki graficzne nie dają możliwości spełnienia cytowanego wymogu. 
Załączone rzuty są fragmentem Programu Funkcjonalno-Użytkowego szpitala. Dla wykonania 
koncepcji z wizualizacją 3D, brakuje pozostałych elementów PFU : opisu, zagospodarowania terenu, 
wyciągu z Miejscowego Planu Zagospodarowania, elewacji i przekrojów oraz lokalizacji dobudowy 
względem budynku głównego, połączenia funkcjonalnego z istniejącym budynkiem szpitalnym. 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołącza dokumenty na stronę www.spzozparczewa.pl .Wymóg wykonania koncepcji 
jest załącznikiem oferty. Połączenie funkcjonalne z istniejącym budynkiem szpitalnym tj. koncepcja 
architektoniczno-budowlana. 
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