Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 31 sierpnia 2018 roku
A/ZP/SZP.251-38/18
WYJAŚNIENIA TREŚCI i MODYFIKACJA SIWZ 3
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-38/18 na:
„Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych
dotyczących remontu trzech oddziałów
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie”
Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania robót opisanych
w ekspertyzie dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, której wytyczne zawarto
w załączonym do SIWZ pliku „zał. nr 6 do OPZ_Ekspertyza IMiD_1”.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania robót
opisanych w ekspertyzie dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, której wytyczne
zawarto w załączonym do SIWZ pliku „zał. nr 6 do OPZ_Ekspertyza IMiD_1”.
Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie dotyczy dostosowania budynku do
aktualnie obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje częściowe dostosowania
budynku do aktualnie obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 3
Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w formie edycyjnej ATH, jeżeli Zamawiających
dysponuje wskazanym plikiem.
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Odpowiedź nr 3
Zamawiający udostępnia (w załączeniu) przedmiar robót w formie edytowalnej – plik Excel.
Pytanie nr 4
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zakres prac remontowych wymaga
szczegółowej analizy w odniesieniu do pomocniczych przedmiarów robót udostępnionych
przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o rozpatrzenie
wniosku o
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 7.09.2018 r.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający, informuje iż przesuwa termin składania ofert do dnia 05.09.2018 r.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający mógłby określić w jakiej technologii mają być wykonane drzwi uchylne o
wymiarze 210x210 cm do pomieszczenia B.I.16?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający, informuje że drzwi uchylne o wymiarze 210x210 cm wraz ze ścianką
aluminiową do pomieszczenia B.I.16 – systemowe z komorowych profili aluminiowych
z wypełnieniem z paneli szklanych, dwuskrzydłowe, skrzydło wyposażone w 3 zawiasy;
automatyczne z kontrolą dostępu.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie czy pomieszczenia B.I.5 i B.I.8 mają zostać wykonane w systemie
zabudowy panelowej - panele ścienne i sufitowe wykonane ze stali galwanizowanej zgodnie
z opisem pkt 4 ppkt A, C załącznika nr 1 do SIWZ?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający, informuje że te pomieszczenia B.I.5 i B.I.8 nie będą wykonane w systemie
zabudowy panelowej – panele ścienne i sufitowe wykonane ze stali galwanizowanej zgodnie
z opisem pkt 4 ppkt A, C załącznika nr 1.
Zamawiający informuje że w pomieszczeniu:
− B.I.5 – należy skuć płytki, wykonać okładzinę ścienną z przygotowaniem podłoża,
zamiast „montażu paneli ściennych i sufitowych, systemowych stalowych, z

przygotowaniem podłoża i podkonstrukcji, z przeniesieniem gniazd gazów
medycznych i elektrycznych do panela technicznego” – dot. załącznika nr 5 do OPZ.
− B.I.8 – należy wykonać malowanie ścian z przygotowaniem podłoża zamiast „montażu
paneli ściennych i sufitowych, systemowych stalowych, z przygotowaniem podłoża i
podkonstrukcji, z przeniesieniem gniazd gazów medycznych i elektrycznych do panela
technicznego” – dot. załącznika nr 5 do OPZ.
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie czy drzwi do pomieszczeń B.I.5 i B.I.8 mają zostać wykonane
ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 zgodnie z opisem pkt 4 ppkt E załącznika nr
1 do SIWZ?
Odpowiedź nr 7
Nie, Zamawiający informuje, że drzwi do pomieszczeń B.I.5 i B.I.8 nie mają być wykonane
ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 zgodnie z opisem pkt 4 ppkt E załącznika
nr 1. Zamawiający informuje że drzwi do pomieszczeń B.I.5 i B.I.8, należy wykonać zgodnie
z pkt. „2. Stolarka drzwiowa” opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ.
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Pytanie nr 8
Zgodnie z par. 14 ust. 1 pkt 12 Projektu umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w
szczególności: „w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dobrane zostały
materiały niezaakceptowane przez Zamawiającego lub że materiały bądź urządzenia nie
spełniają warunków wskazanych w STWiOR i dokumentacji projektowej, SIWZ, Wykonawca
usunie takie materiały lub urządzenia z terenu budowy i zastąpi je innymi właściwymi
materiałami lub urządzeniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na własny
koszt i ryzyko”. Z postanowienia tego wynika, że arbitralna decyzja Zamawiającego odnośnie
zastosowanych materiałów ma skutkować obowiązkiem usunięcia tych materiałów.
Tymczasem Zamawiający powinien przewidzieć procedurę umożliwiającą wykonawcy
wykazanie zgodności zastosowanych materiałów z warunkami STWiOR i dokumentacji
projektowej, SIWZ. Czy Zamawiający przewiduje taką procedurę?
Odpowiedź nr 8
W nawiązaniu do § 4 ust. 1 pkt. 12 Projektu umowy – Zamawiający informuje, że dopuszcza
procedurę umożliwiającą Wykonawcy wykazanie zgodności zastosowanych materiałów
z warunkami STWiOR i dokumentacji projektowej, SIWZ.
Pytanie nr 9
Zgodnie z par. 14 ust. 1 pkt 22 Projektu umowy, do obowiązków Wykonawcy należy
w szczególności „zapewnienie, na własny koszt i ryzyko, dozoru mienia na terenie budowy”.
W projekcie umowy brakuje dookreślenia, że postanowienie to dotyczy wyłącznie mienia
budowy (należącego do Wykonawcy/Podwykonawców). Z uwagi na charakter zamówienia
oraz wartość mienia Zamawiającego może mieć to istotne znaczenie dla potencjalnej
odpowiedzialności. Stąd prosimy o doprecyzowanie biorąc pod uwagę, że Wykonawca nie
może być odpowiedzialny za mienie Zamawiającego, zwłaszcza w sytuacji gdy na budowie
będą obecni pracownicy Zamawiającego. Aby na warunkach rynkowych Wykonawca mógł
brać odpowiedzialność za wszelkie mienie na terenie budowy, również mienie
Zamawiającego – powinno dojść do całkowitego wyłączenia obiektu z użytku dla
Zamawiającego i osób trzecich.
Odpowiedź nr 9
W nawiązaniu do § 4 ust. 1 pkt. 22
– Zamawiający informuje że postanowienie to dotyczy wyłącznie mienia budowy (należącego
do Wykonawcy/ Podwykonawców).
Pytanie nr 10
Zgodnie z par. 14 ust. 3 Projektu umowy „Wykonawca zobowiązuje się zwolnić
Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać
wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy
których wykonuje niniejszą Umowę”. W postanowieniu nie dookreślono, że chodzi wyłącznie
o odpowiedzialność odszkodowawczą, ale „wszelką”, co jest niespójne z kolejnym zdaniem,
gdzie mowa o powstaniu szkody - „Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku
z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający
będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy”.
Wprowadza to pewną niejasność co do zakresu zwolnienia z odpowiedzialności. Prosimy
o odpowiednią zmianę tego postanowienia i nadanie mu brzmienia:
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności odszkodowawczej
wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i
wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą Umowę. Jeżeli Wykonawca
narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek
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kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów
z wynagrodzenia Wykonawcy”.
Odpowiedź nr 10
W nawiązaniu do § 4 ust. 3 Projektu Umowy – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
§ 4 ust. 3 Projektu Umowy.
Pytanie nr 11
Zgodnie z par. 14 ust. 6 Projektu umowy „Roboty budowlane będą wykonywane w budynku
będącym w ciągłej eksploatacji. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości zamknięcia
obiektu w całości na czas trwania realizacji inwestycji, czego Wykonawca składając ofertę ma
pełna świadomość”. Zamawiający powinien przewidzieć i zapisać wprost uprawnienie
Wykonawcy do zamykania częściowego obiektu. Postulat ten jest oczywisty w świetle
chociażby konieczności dochowania BHP przy wykonywaniu prac.
Odpowiedź nr 11
W nawiązaniu do § 4 ust. 3 Projektu Umowy – Zamawiający informuje że przewiduje
możliwość zamykania częściowego obszarów objętych remontem zgodnie z podziałem na
etapy i wprowadza ust. 8 o następującym brzmieniu:
Wykonawca ma prawo do zamykania obszaru objętego remontem przed dostępem osób
postronnych, zgodnie z załączonym planem podziału na etapy.
Pytanie nr 12
W projekcie umowy brak jest klauzuli waloryzacyjnej związanej ze zmianą stawki podatku
VAT w czasie trwania umowy. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności finansowej za
zmianę stawki podatku VAT, która to zmiana będzie niezależna od niego. Należy wprowadzić
odpowiednie postanowienia o co postulujemy do Zamawiającego.
Odpowiedź nr 12
W § 14 ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) zmianą stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez
Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu - na pisemny i umotywowany
wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.”
Pytanie nr 13
Zgodnie z par. 8 ust. 2 „Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszt wszystkich prac,
w tym: zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowań, zapewnienia
obsługi geodezyjnej, utrzymania porządku i czystości na terenie budowy i wokół niego,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zapewnienia, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, podłączenia i zużycia wody oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót,
wykonania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenie dla podwykonawców oraz wszelkie
inne koszty wykonania Umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1
wyczerpuje w całości jego roszczenia wynikające z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
i zrzeka się dochodzenia tych roszczeń w przyszłości”. Prosimy o uwzględnienie, że w tym
postanowieniu brak jest jasnego określenia że zrzeczenie dochodzenia roszczeń następuje
wyłącznie w przypadku uiszczenia całości wynagrodzenia. Wnosimy o nadanie temu
postanowieniu następującego brzmienia:
„Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszt wszystkich prac, w tym: zagospodarowania
terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowań, zapewnienia obsługi geodezyjnej, utrzymania
porządku i czystości na terenie budowy i wokół niego, ubezpieczenia od odpowiedzialności
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cywilnej, zapewnienia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody
oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wykonania dokumentacji powykonawczej,
wynagrodzenie dla podwykonawców oraz wszelkie inne koszty wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 wyczerpuje w całości jego
roszczenia wynikające z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i zrzeka się dochodzenia
tych roszczeń w przyszłości pod warunkiem uiszczenia całości należnego mu wynagrodzenia
przez Zamawiającego”.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 2 na:
„Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszt wszystkich prac, w tym: zagospodarowania
terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowań, zapewnienia obsługi geodezyjnej, utrzymania
porządku i czystości na terenie budowy i wokół niego, ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, zapewnienia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody
oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wykonania dokumentacji powykonawczej,
wynagrodzenie dla podwykonawców oraz wszelkie inne koszty wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 wyczerpuje w całości jego
roszczenia wynikające z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i zrzeka się dochodzenia
tych roszczeń w przyszłości pod warunkiem uiszczenia całości należnego mu wynagrodzenia
przez Zamawiającego”.
Pytanie nr 14
Wnosimy o zmianę kary umownej z pkt 5 ust. 1 par. 9 projektu umowy, kara umowna
„w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za
każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Umowy” jest nieprecyzyjna, bardzo
szeroka i może obejmować każdy, nawet mało istotne uchybienie. Wnosimy o odpowiednią
zmianę – wykreślenie tego postanowienia.
Odpowiedź nr 14
Zamawiający zmienia § 9 ust. 1 pkt 3) nadając mu nowe brzmienie:
„3) „w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1
Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, chyba, że
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nie dotyczy wad istotnych, uniemożliwiających lub
znacząco utrudniających korzystanie z przedmiotu umowy.”
Pytanie nr 15
Również Wnosimy o zmianę kary umownej z pkt 6 ust. 1 par. 9 projektu umowy, kara
umowna z tytułu złej jakości wykonanych prac lub złej jakości użytych materiałów –
w wysokości 30% wartości elementu (pozycji harmonogramu) określonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym obejmującego ww. roboty lub materiały- jeżeli ww.
roboty zostały przez Zamawiającego odebrane w ramach odbiorów częściowych”.
Postanowienie to jest bardzo nieprecyzyjne, bardzo ryzykowne dla Wykonawców. Jest to
całkowicie niedookreślone postanowienie - w szczególności nie wiadomo czym są „złej
jakości prace/materiały”, według jakich kryteriów zostanie to ustalone, ani kto jest
upoważniony do dokonania takich ustaleń. Należy zauważyć, że dotyczy to robót odebranych
w ramach odbiorów częściowych. Wydaje się zatem, że owa zła jakość powinna być
stwierdzona w protokole częściowym – nie wskazano tego w umowie. Wnosimy
o odpowiednią zmianę – wykreślenie tego postanowienia.
Odpowiedź nr 15
Zmawiający wyraża zgodę na zmianę i wykreśla z umowy pkt 5) ust. 1, § 9 Projektu Umowy
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Pytanie nr 16
Odnośnie par. 9 ust. 4 projektu umowy - korzystnym byłoby wyłącznie możliwości łączenia
kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z innymi karami umownymi. Brak możliwości
łączenia takich kar wynika także z orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że część przesłanek do naliczenia kar umownych pokrywa się
z przesłankami odstąpienia od umowy. Będzie zatem dochodziło do dublowania się sankcji.
Wnosimy o odpowiednią zmianę.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 17
Odnośnie par. 10 ust. 10 projektu umowy - ewentualna gwarancja na urządzenia powinna
wynikać z gwarancji udzielonych przez producentów lub co najmniej pokrywać się z okresami
tych gwarancji. Wnosimy o odpowiednią zmianę.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 18
Odnośnie par. 11 ust. 1 projektu umowy - Otwarty katalog przesłanek odstąpienia sprawia,
że Zamawiający może de facto odstąpić od umowy w każdym przypadku nienależytego
wykonania przez Wykonawcę umowy lub wystąpienia jakichkolwiek przesłanek do nałożenia
kar umownych (nawet tych mniej istotnych). Katalog powinien zostać zamknięty. Wnosimy o
zmianę tego postanowienia.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 19
Odnośnie par. 14 ust. 2 pkt 4 projektu umowy „Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany terminu wykonania
całości zamówienia lub jego części, zakresu rzeczowego wykonywanych prac, związanych z
koniecznością wprowadzenia zmian na polecenie Zamawiającego”. Jest to całkowicie
niezrozumiałe postanowienie - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian (…)
związanych z: koniecznością wprowadzenia zmian na polecenie Zamawiającego. Może to być
w zasadzie każda sytuacja. Wnosimy o zmianę tego postanowienia i precyzyjne wyrażenie co
autor tego postanowienia miał na myśli.
Odpowiedź nr 19
Zapis umowy jest precyzyjny i określa zakres dopuszczalnych zmian umowy obejmujących:
zmiany terminu wykonania całości zamówienia lub jego części, zakresu rzeczowego
wykonywanych prac.
Pytanie nr 20
Odnośnie par. 15 ust. 8 projektu umowy - postanowienie może sugerować, że dochodzić
będzie do powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO, podczas gdy do
takiego powierzenia najpewniej nie dojdzie. Każdy z podmiotów będzie tutaj odrębnie
administratorem danych. W kontekście przetwarzania danych należy także zwrócić uwagę na
obowiązek przekazania Zamawiającemu listy pracowników (§6 ust. 8 i nast. Umowy).
Zasadnym byłoby poinformowanie tych pracowników o przekazaniu danych Zamawiającemu
zgodnie z obowiązkami, o których mowa w art. 13 RODO. Wnosimy o odpowiednią zmianę
tego postanowienia.
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Odpowiedź nr 20
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji tego punktu w następujący sposób:
(…) 8) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy
będą mieli dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy jedynie
w przypadku, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.
Pytanie nr 21
SIWZ dział X punkt 22. Proszę o potwierdzenie, że w związku ze wskazanym zapisem SIWZ
oraz koniecznością wyceny prac nie ujętych w przedmiotowym przedmiarze robót
Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiaru robót.
Odpowiedź nr 21
Tak, Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiaru robót.
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysów ofertowych, jeżeli tak to na jakim
etapie: wraz z ofertą, wraz z dokumentami po wezwaniu Zamawiającego czy przed
podpisaniem umowy ?
Odpowiedź nr 22
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kosztorysu ofertowego (uszczegółowionego)
przed zawarciem umowy.
W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedstawienie kosztorysu ofertowego ma
charakter jedynie informacyjny i pomocniczy.
Pytanie nr 23
Jeżeli wymagalny będzie do przedłożenia kosztorys ofertowy, to w jakiej formie należy go
przedłożyć szczegółowej czy uproszczonej ?
Odpowiedź nr 23
Zamawiający informuje że kosztorys należy przedłożyć w formie szczegółowej.
Pytanie nr 24
Okablowanie gniazd i oświetlenia. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy że istniejące
okablowanie elektryczne może nie spełniać obowiązujących norm, proszę o jednoznaczną
decyzję czy należy przewidzieć wymianę okablowania czy pozostawić istniejące bez zmian.
Odpowiedź nr 24
Zamawiający informuje, że przedmiot umowy nie obejmuje wymiany okablowania
elektrycznego gniazd i oświetlenia. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac
budowlanych niezbędnej wymiany instalacji elektrycznej Zamawiający skorzysta z możliwości
przewidzianych w ustawie Pzp.
Pytanie nr 25
Prosimy o udostepnienie projektów branży instalacji elektrycznych.
Odpowiedź nr 25
Zamawiający informuje, że nie posiada projektów branży instalacji elektrycznych.
Pytanie nr 26
Prosimy o udostepnienie projektu oświetlenia.
Odpowiedź nr 26
Zamawiający informuje, że nie posiada projektów oświetlenia.
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Pytanie nr 27
Jeżeli Zamawiający nie dysponuje projektem oświetlenia, prosimy o uzupełnienie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na oczekiwane przez Zamawiającego
parametry i standardy nowych opraw.
Odpowiedź nr 27
Oprawy oświetleniowe – typu LED, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach służby
zdrowia, spełniające wymagania normy oświetleniowej PN-EN 12464-1 dla segmentu
medycznego.
Nowe oprawy oświetleniowe muszą spełnić następujące parametry techniczne:
− Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
− Napięcie zasilania: 220-240 V / 50 Hz
− Współczynnik mocy (PF): 0,99
− Klasa ochronności: I
− Wskaźnik oddawania barw CRI(Ra): 90
− Stopień ochrony IK: IK07
− Stopień ochrony IP: IP65
− Stopień szczelności przyłącza: IP 20 /IP68
− Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
− Wilgotność otoczenia: od 20% do 80%
− Trwałość (L70B50) (L70B50): 100.000
Pytanie nr 28
Prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na oczekiwane
przez Zamawiającego parametry i standardy osprzętu elektrycznego.
Odpowiedź nr 28
Zamawiający podaje min. parametry i standardy osprzętu elektrycznego w zakresie:
1) Gniazd wtykowych:
− gniazda zasilania podstawowego – wysłonka gniazda biała
− gniazda zasilania rezerwowanego – wysłonka gniazda zielona
− gniazda zasilania komputerowego – wysłonka gniazda czerwona
Zastosować gniazda o klasie szczelności IP20 w pomieszczeniach ogólnego stosowania,
w łazienkach, toaletach, pokojach zabiegowych, oraz pomieszczeniach wilgotnych IP44.
Pytanie nr 29
Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem postępowania nie jest oświetlenie ewakuacyjne
i awaryjne.
Odpowiedź nr 29
Zamawiający, potwierdza że przedmiotem postępowania nie jest oświetlenie ewakuacyjne
i awaryjne. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędnej
wymiany oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego Zamawiający skorzysta z możliwości
przewidzianych w ustawie Pzp.
Pytanie nr 30
Jeżeli wymagalne będzie w ofercie uwzględnienie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
prosimy o udostepnienie projektów lub innych dokumentów umożliwiających sporządzenie
oferty.
Odpowiedź nr 30
Zamawiający informuje, że nie posiada projektu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych.
Pytanie nr 31
Proszę o potwierdzenie że rozdzielnice elektryczne nie podlegają przedmiotowemu
zamówieniu.
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Odpowiedź nr 31
Zamawiający, potwierdza że rozdzielnice elektryczne nie podlegają przedmiotowemu
zamówieniu. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędnej
wymiany rozdzielnic elektrycznych Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianych
w ustawie Pzp.
Pytanie nr 32
Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia będą stosowane szafy medyczne sieci
separowanej?
Odpowiedź nr 32
Zamawiający, wyjaśnia że przedmiotem zamówienia nie będą stosowane szafy medyczne
sieci separowanej. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych
niezbędnej wymiany szaf medycznych sieci separowanej skorzysta z możliwości
przewidzianych w ustawie Pzp.
Pytanie nr 33
Prosimy o potwierdzenie że instalacje niskoprądowe np. SAP, DSO, LAN, IT, przyzywowa
CCTV nie są przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź nr 33
Zamawiający, potwierdza że instalacje niskoprądowe np. SAP, DSO, LAN, IT, przyzywowa
CCTV nie są przedmiotem zamówienia. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac
budowlanych niezbędnej wymiany instalacji niskoprądowej Zamawiający skorzysta
z możliwości przewidzianych w ustawie Pzp.
Pytanie nr 34
Prosimy o potwierdzenie że instalacje gazów medycznych wraz z osprzętem poza
przeniesieniem gniazd na okładziny panelowe bloku operacyjnego nie są przedmiotem
zamówienia.
Odpowiedź nr 34
Zamawiający, potwierdza że instalacje gazów medycznych wraz z osprzętem poza
przeniesieniem gniazd na okładziny panelowe bloku operacyjnego nie są przedmiotem
zamówienia.
W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędnej wymiany
instalacji gazów medycznych Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianych w ustawie
Pzp.
Pytanie nr 35
Prosimy o potwierdzenie że dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego tj. lampy
operacyjne, panele medyczne nadłóżkowe, kolumny chirurgiczne bądź anestezjologiczne ,
stoły operacyjne nie są przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź nr 35
Zamawiający, potwierdza że dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego tj. lampy
operacyjne, panele medyczne nadłóżkowe, kolumny chirurgiczne bądź anestezjologiczne ,
stoły operacyjne nie są przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 36
Blok operacyjny – komunikacja jest wyposażony w odbojnice ścienne naklejane, a blok
pooperacyjny komunikacja w odbojnice z płyt prefabrykowanych. W przedmiarach i OPZ nie
wskazuje się wymiany , proszę o potwierdzenie że pozostawić bez zmian wg istniejącego
standardu.
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Odpowiedź nr 36
Zamawiający informuje, że należy wymienić odbojnice ścienne oraz należy je wykonać
zgodnie z pkt. 10. OPZ stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Pytanie nr 37
W przedmiarach robót i OPZ nie występuje zakres dotyczący montażu ochraniaczy kątowych
przy drzwiach. W stanie istniejącym narożniki ochronne występują. Proszę o zajęcie
stanowiska lub doprecyzowanie wymagań – jeżeli wymiana to w jakim zakresie dla których
oddziałów ?
Odpowiedź nr 37
Zamawiający informuje, że należy wymienić ochraniaczy kątowych przy drzwiach oraz należy
je wykonać zgodnie z pkt. 10. OPZ.
Pytanie nr 38
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie łazienek w: lustra, kosze,
uchwyty do papieru, dystrybutory ręczników, suszarki, półki, uchwyty dla
nie są przedmiotem postępowania.
Odpowiedź nr 38
Zamawiający potwierdza, że wyposażenie łazienek w: lustra, kosze,
uchwyty do papieru, dystrybutory ręczników, suszarki, półki, uchwyty dla
nie są przedmiotem postępowania.

dozowniki płynów,
niepełnosprawnych

dozowniki płynów,
niepełnosprawnych

Pytanie nr 39
Proszę o wyjaśnienie czy demontaż wyposażenia na czas remontu i ponowny montaż: meble,
łóżka, sprzęt medyczny, przybory sanitarne pomocnicze typu podajniki płynów itp. będzie
realizowany przez Zamawiającego ?
Odpowiedź nr 39
Zamawiający wyjaśnia że:
− demontaż wyposażenia „ruchomego” na czas remontu i ponowny montaż: meble
ruchome, łóżka, sprzęt medyczny, przybory sanitarne pomocnicze typu podajniki
płynów itp. będzie realizowany przez Zamawiającego.
− demontaż na czas remontu i ponowny montaż zabudowy stałej (zabudowy meblowe)
będzie realizowany przez Wykonawcę.
Pytanie nr 40
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli w czasie demontażu wyposażenia podlegającego
ponownemu montażowi po zakończeniu prac przy zachowaniu należytej staranności
wykonywania prac, zostanie stwierdzona niemożność ponownego użycia, Zamawiający
dostarczy zamienny element wyposażenia.
Odpowiedź nr 40
Zamawiający potwierdza, że jeżeli w czasie demontażu wyposażenia starego/zużytego
podlegającego ponownemu montażowi po zakończeniu prac przy zachowaniu należytej
staranności wykonywania prac, zostanie stwierdzona niemożność ponownego użycia,
Zamawiający dostarczy zamienny element wyposażenia.
Pytanie nr 41
Proszę o potwierdzenie że przy wymianie okien podokienniki wewnętrzne pozostają
istniejące.
Odpowiedź nr 41
Zamawiający informuje że przy wymianie okien podokienniki wewnętrzne należy wymienić.
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Zamawiający uzupełnia Opis przedmiotu zamówienia o projekt wymiany instalacji sanitarnych
dla odcinka pooperacyjnego przewidzianego do realizacji w ramach II etapu inwestycji.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w rozdz. X ust. 1 pkt. 3 w brzmieniu
„3) kosztorys ofertowy – w oparciu o przedmiar robót stanowiący Zał. nr 3 do OPZ”
poprzez jego usunięcie.
W załączeniu poprawiony Załącznik nr 8 – wzór umowy

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Dorota Piasecka

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.
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Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie
Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 31 sierpnia 2018 r.
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