
 

 
         Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ~ ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów ~ tel.(14) 63 10 100 ~  administracja@ssz.tar.pl ~ www.ssz.tar.pl  

 
„Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim  

poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” 

1 

       
                                                                                       
                                                                                                                ............................................................... 

 ...............................................................  

Znak: AE/ZP-27-75/18                                            Tarnów, 2018-10-18 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i 
wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego 
budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną 
infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie” 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
 
1. W związku z odpowiedzią nr 31 z dnia 15.10.2018 proszę o informację kto będzie odpowiedzialny za 

dostarczone przez Inwestora panele i kolumny pod względem prób szczelności, certyfikacji instalacji 
wewnątrz dostarczonych paneli i kolumn? 

2. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 36 z dnia 15.10.2018 prosimy o informację po  czyjej stronie będzie 
doprowadzenie instalacji ciepła z rezerwowego źródła znajdującego się w pawilonie nr 2. SIWZ nie 
określa takich prac – czy jeżeli ten zakres prac ma być po stronie GW to ich koszt będzie określony 
powykonawczo jako prace dodatkowe? 

3. Pytanie dotyczące: Pkt XVI. 2. SIWZ. Zwracamy uwagę, że dla rozpoczęcia i prowadzenia robót 
budowlanych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego w miejsce 
słów: "(...) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (...)" prosimy o wpisanie słów: "(...) 
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (...)" 

4. Pytanie dotyczące: Pkt XVI. 118. SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że w razie ujawnienia wady w 
okresie rękojmi zamawiający w pierwszej kolejności zażąda usunięcia wad, usterek, awarii lub braków, a 
dopiero w dalszej kolejności będzie uprawniony do korzystania z innych uprawnień opisanych w pkt 
XVI. 118 siwz. 

5. Pytanie dotyczące: SIWZ XV. Zgodnie z art. 150 ust. 7 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jeżeli okres na 
jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Prosimy o potwierdzenie, że 
powyższy zapis ustawowy będzie respektowany. 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad.1 
Zamawiający informuje, iż za instalację wewnętrzną w budynku do punktu podłączenia paneli i kolumn                  
w całości odpowiada Wykonawca, natomiast za instalację wewnątrz paneli i kolumn odpowiada  
Zamawiający (dostawca paneli i kolumn).  
Ad.2 
Zamawiający informuje, iż przewiduje drugie źródło zasilania w ciepło projektowanego budynku z istniejącej 
kotłowni c.o. Jednak ostateczna decyzja w powyższym zakresie uzależniona jest od stosownych obliczeń na 
etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Jeżeli wystąpi taka konieczność to 
doprowadzenie instalacji ciepła z drugiego źródła zasilania będzie po stronie Wykonawcy.  
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje dodatkowych prac w powyższym zakresie rozliczonych jako 
roboty dodatkowe. 
Ad.3 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 
poz.1579 z póź.zm) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób:  
1/ w pkt.I.2 SIWZ zapis o treści:  

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
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 wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie 
budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, 
niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w 
Tarnowie”, 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, 
pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień, 

 wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.” 

zmienia na zapis o treści:  
„2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie 

budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, 
niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w 
Tarnowie”, 

 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, 
decyzji administracyjnych i uzgodnień, 

 wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.” 

2/ w pkt.I „Dodatkowe wymagania Zamawiającego” ppkt.12 SIWZ zapis o treści:  
„12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po 
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.” 

zmienia na zapis o treści:  
„12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.” 

3/ w pkt.XVI.2 SIWZ zapis o treści:  
„2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w 

zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem 
terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala 
im.E.Szczeklika w Tarnowie”, 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, 
pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień, 

 wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.” 

zmienia na zapis o treści:  
„2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w 

zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem 
terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala 
im.E.Szczeklika w Tarnowie”, 

 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, 
pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień, 

 wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.” 

4/ w pkt.XVI.44 SIWZ zapis o treści:  
„44. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po 
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.” 

zmienia na zapis o treści:  
„44. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.” 
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Ad.4 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem 
pkt.XVI.118 SIWZ w ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 
wyboru prawo do żądania lub powierzenia czynności wskazanych w ppkt. a) - e) i g) tego punktu lub zgodnie 
z ppkt.f) tego punktu odstąpienie od umowy.  
Ad.5 
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2017  poz.1579 z póź.zm). 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 


