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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej generalnego remontu i przebudowy Oddziału Położniczego i Noworodkowego
Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
Szpital Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dysponuje jakąkolwiek projektową dokumentacją archiwalną całego budynku bądź
kondygnacji objętej zakresem opracowaniem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Rzut i przekrój kondygnacji objętej zakresem opracowania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony p.poż. budynku objętego zakresem
opracowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą w zakresie ochrony ppoż
Pytanie nr 3
Prosimy o podanie przybliżonej powierzchni pomieszczeń objętych zakresem opracowania oraz podstawowych
informacji dotyczących kondygnacji objętej zakresem opracowania (np. na jakim piętrze budynku znajduje się
oddział objęty zakresem opracowania)
Odpowiedź Zamawiającego:
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych zakresem opracowania wynosi 891 m2
Pytanie nr 4
Prosimy o informację, czy przebudowa przewiduje zmianę funkcji poszczególnych pomieszczeń czy jedynie
wynika z potrzeby wyremontowania bądź "odświeżenia" oddziału lub dostosowania oddziału do obowiązujących
przepisów. W rozdziale IV pkt 6 SIWZ Zamawiający informuje o konieczności uwzględnienia w projekcie
wytycznych funkcjonalnych - prosimy o udostępnienie tych wytycznych przed terminem składania ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Przebudowa przewiduje zmianę funkcji pomieszczeń . Wytyczne funkcjonalne zostaną omówione na etapie
koncepcji z Użytkownikiem
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający udostępni przed terminem składania Ofert rzut kondygnacji objętej zakresem opracowania?
Brak jakiegokolwiek rzutu oraz informacji dotyczących m.in. powierzchni objętej zakresem opracowania
utrudnia przygotowanie oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Rzut i przekrój kondygnacji objętej zakresem opracowania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego

Pytanie nr 6
W rozdziale VI pkt 1 Zamawiający informuje o konieczności opracowania koncepcji przebudowy oraz
rozbudowy pomieszczeń garażowych w terminie 3 tyg. od daty zawarcia umowy. Prosimy o potwierdzenie, że
rozbudowa pomieszczeń garażowych nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i została wpisana omyłkowo.
W innym przypadku, prosimy o uzupełnienie zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ o
rozbudowę pomieszczeń garażowych i podanie dodatkowych informacji dotyczących tej części zadania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamówienie nie przewiduje rozbudowy pomieszczeń garażowych – omyłka została zmodyfikowana w
Zaproszeniu. Zmodyfikowane Zaproszenie zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego
Pytanie nr 7
W rozdziale VII pkt 1 Zamawiający informuje o warunku dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. Prosimy Zamawiającego o uzasadnienie tego wymogu. Czy
przebudowa istniejącego oddziału przewiduje jakieś dodatkowe roboty w zakresie sieci telekomunikacyjnych,
które nie zostały opisane w przedmiocie zamówienia określonym w SIWZ? Być może jednak Zamawiający miał
tutaj na myśli osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności teletechnicznej a nie
telekomunikacyjnej, co w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia wydaję się być bardziej sensowne.
Prosimy o wyjaśnienie i wprowadzenie ewentualnej korekty w SIWZ oraz o ewentualne odstąpienie od warunku
wykazania się dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
telekomunikacyjnej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymagał będzie osobę z uprawnieniami w specjalności teletechnicznej. Zamawiający
zmodyfikował w tym zakresie Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Zmodyfikowane Zaproszenie zostało
zamieszczone na stronie Zamawiającego

