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Tarnów, 2018-10-15

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.

2.

3.

4.

5.

6.

W punkcie I.3.1. SIWZ określono w zakresie prac projektowych konieczność opracowania przedmiarów
i kosztorysów metodą kalkulacji szczegółowej. Prosimy o potwierdzenie zasadności tego wymogu, skoro
nie będą one miały żadnego wpływu na wartość robót budowlanych określonych w ofercie wykonawcy
na podstawie materiałów przetargowych?
W punkcie I.3.1. SIWZ określono, że w projekcie „przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę”. Prosimy o
potwierdzenie zasadności tego wymogu, skoro oferta złożona przez Wykonawcę na etapie przetargu i tak
będzie oparta o konkretne produkty, lub usługi?
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje w pełnym zakresie prawami majątkowymi do
koncepcji opracowanej przez AKKA Pracownia Architektoniczna, w tym prawami zależnymi
umożliwiającymi kontynuację dalszych opracowań projektowych (z możliwością wprowadzenia
koniecznych zmian, których zasadność może się pojawić na etapie opracowania PB i PW) przez inną
jednostkę projektową – bez ryzyka poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych kosztów z tego
wynikających.
Na str. 6 SIWZ określono, że „przewidywana moc 250 KW dla planowanego budynku, zdaniem
Zamawiającego, prawdopodobnie ma pokrycie w istniejących stacjach trafo. Wszystkie szczegóły będą
przedmiotem uzgodnień z dostawcą energii TAURON Dystrybucja S.A. na etapie opracowywania przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie istnienia wymaganej
rezerwy mocy w istniejących stacjach transformatorowych po obydwu stronach zasilania – lub
deklarację, że w przypadku ewentualnej konieczności rozbudowy istniejących stacji, wynikającej z TWP
wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A., wartość wynikających z tego dodatkowych prac
projektowych i realizacyjnych zostanie uznana i rozliczona jako roboty dodatkowe.
Na str. 6 SIWZ określono, że Zamawiający „nie posiada zbiornika retencyjnego dedykowanego do
nowoprojektowanego budynku. Ponadto Zamawiający informuje, iż ewentualna budowa związana z
odprowadzeniem wód opadowych i odwodnieniem terenu będzie uzależniona od wydanych warunków
technicznych na etapie projektowania”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający nie
przewiduje konieczności realizacji zbiornika retencyjnego wód opadowych – lub deklarację, że w
przypadku ewentualnej konieczności zaprojektowania i zrealizowania zbiornika, wynikającej z TWP
wydanej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., wartość wynikających z tego dodatkowych prac
projektowych i realizacyjnych zostanie uznana i rozliczona jako roboty dodatkowe.
Na str. 10 SIWZ określono, że „W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca
opracuje dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany i
udokumentuje fakt ich złożenia w Urzędzie Miasta Tarnowa. W terminie do 18 tygodni od dnia
podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę, opracuje projekty
wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i zalecenia zawarte w ww. decyzji i przystąpi do
wykonywania robót budowlanych”. Prosimy o realne skorygowanie terminu 18 tygodni na uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę i opracowanie PW – termin 8 tygodni (czyli 56 dni) nie może być
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zagwarantowany przez Wykonawcę, gdyż zgodnie z KPA organ ma 65 dni na wydanie decyzji, tym
bardziej Wykonawca nie ma fizycznej możliwości uwzględnienia w PW ewentualnych uwag i zaleceń
zawartych w ww. decyzji w żądanym terminie.
Proszę o informację, gdzie są zlokalizowane powołane na str. 6 SIWZ stacje transformatorowe
„Starodąbrowska” oraz „Kontener”. Czy znajdują się one na terenie Szpitala?
Czy Inwestor posiada autorskie prawa zależne do koncepcji ?
Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej
poczty pneumatycznej?
Czy wszystkie chodniki i zieleń oznaczone na rysunku A1 jako „projektowane” są przedmiotem
zamówienia i należy je uwzględnić w cenie ofertowej?
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów pkt. XVI Ogólne Postanowienia Umowy ppkt. 84
na rozliczenie na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę nie częściej jak
raz w miesiącu za częściowe wykonanie i odebranie robót budowlanych oraz instalacyjnych?
Po czyjej stronie są opłaty za wycinkę drzew?
Dot. pkt.2.1 SiWZ: prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie zna na etapie postępowania
przetargowego nazw podwykonawców, którym zamierza powierzyć część zamówienia nie jest
zobowiązany do ich podania w pkt. IV formularza ofertowego oraz w pkt. II Oświadczenia dot.
spełnienia warunków udziału w postępowaniu mówiącym o poleganiu na zasobach innych podmiotów.
W punkcie XVI SIWZ znajdują się OGÓLNE WARUNKI UMOWY. Prosimy pełny wzór umowy.
Czy zamawiający posiada warunki przyłączenia dla energii elektrycznej.
W pfu jest napisane iż zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosiło 250kW proszę o
potwierdzenie czy jest to sztywna ilość zapotrzebowania , ewentualnie czy gdy w wyniku obliczeń
projektowych zapotrzebowanie na moc będzie niższe to Zamawiający uzna za wiążącą ilość z obliczeń
wykonawcy
Prosimy o potwierdzenie iż nie ma potrzeby rozbudowy stacji trafo.
Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać monitoring rozdzielni głównej i wpiąć go do systemu
BMS , jeśli tak to proszę o podanie jaki to system oraz czy jest serwisowanych przez firmę zewnętrzną,
prosimy o podanie ewentualnie kontaktu do tej firmy.
Prosimy o podanie specyfikacji punktów AP firmy Motorola oraz specyfikacji oprogramowania
aktualnie zainstalowanego na szpitalu.
Z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia wymagający znacznego zaangażowania oraz
konieczności pozyskania ofert na specjalistyczne roboty od podwykonawców prosimy o zmianę terminu
złożenia oferty na 31.10.2018 roku.
Dotyczy Branża elektryczna - Jaka jest moc przyłączeniowa Szpitala określona w umowie
/maksymalna/?
Dotyczy Branża elektryczna - Jaka jest moc zamówiona Szpitala /stan na dzień dzisiejszy/? Chodzi w
tym przypadku o odpowiedź czy wzrost mocy zamówionej o 250kW /dla każdego przyłącza/ przekroczy
moc przyłączeniową określoną w umowie.
Dotyczy Branża elektryczna - Czy jest rezerwa mocy rezerwowanej z agregatu 30% * 250kW
~75...80kW
Dotyczy Branża elektryczna - W PFU na stronie 40, punkt 2.1.8 ostatni paragraf na stronie znajduje się
opis UPSów. Opis ten wskazuje na dwa UPSy trójfazowe pracujące przy napięciu normalnym
230V/400V. Natomiast na stronie 46 znajduje się opis wymagań dla zasilacza (jedna sztuka) o
napięciu specjalistycznym 110V DC i nie ma podanego czasu podtrzymania. Prosimy o
potwierdzenie: Czy należy wycenić trzy upsy o mocach i napięciach?
a) 2 (dwie) sztuki UPS 3F 40kVA 230V/400V podtrzymanie 180min przy 30% obciążeniu
b) 1 (jedna) sztuka UPS 40kVA 110V DC podtrzymanie 180min przy 30% obciążeniu.
Dotyczy Branża elektryczna - Prosimy o informację odnośnie obecnie posiadanego na obiekcie
systemu SMART GRID w celu możliwości wyceny rozbudowy tego systemu na nowy obiekt.
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26. Dotyczy Branża elektryczna - Prosimy o potwierdzenie, że posiadacie Państwo aktualne projekty
i schematy instalacji i rozdzielnic elektrycznych na istniejącym obiekcie, pozwalające na
bezpieczne odłączenie części istniejącego obiektu, który będzie podlegał przebudowie.
27. Dotyczy Branża elektryczna - Jaki zakres robót elektrycznych należy wykonać w ramach przebudowy
istniejącego pawilonu chirurgii?
28. Dotyczy Branża elektryczna - Z udostępnionego oświadczenia Tauron wynika że konieczna będzie
budowa urządzeń/sieci infrastruktury energetycznej. Nie ma jednak informacji co ma zostać zbudowane,
przebudowane. Czy zamawiający posiada szczegółowe warunki przyłączeniowe dla nowego Pawilonu
Kardiologicznego?
29. Dotyczy Branża elektryczna - Czy w celu przyłączenia nowego Pawilonu Kardiologicznego konieczna
będzie przebudowa istniejących rozdzielnic SN, NN? Jeśli tak to w jakim zakresie?
30. Dotyczy Branży sanitarnej - Zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.1.2 str. 23 czytamy:” Wymaga się, aby
zamiast brodzików wykonać posadzkę ze spadkiem i wpustem podłogowym (odpływ prysznicowy
liniowy)” natomiast na str. 25 „brodziki zamykane drzwiami” i „Umywalki, brodziki, miski ustępowe
itd.” Prosimy o jednoznaczną informację, czy prysznice maja być wyposażone w brodziki, czy też
posadzkę ze spadkiem i odpływ liniowy?
31. Dotyczy Branży sanitarnej - Proszę o informację jak ma być zakończona instalacja gazów
medycznych/elektryczna w miejscu kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych - które to zgodnie z
SIWZ nie wchodzą w zakres przetargu.
32. Dotyczy Branży sanitarnej - Które z pryszniców powinno być wyposażone w krzesełka (zgodnie z PFU
przewiduje się 5 kpl. takich krzesełek w kabinie prysznicowej).
33. Dotyczy Branży sanitarnej - Z powodu braku szczegółowych warunków technicznych prosimy o
wskazanie miejsca przyłączenia nowego budynku do istniejącej sieci cieplnej.
34. Dotyczy Branży sanitarnej - Pkt 2.1.5 PFU str. 34: „Przewody Ciśnienie wody 6 bar, woda ciepła o
temp. do 600C” - prosimy o potwierdzenie zapisu lub o sprostowanie (rozumiemy, że chodzi o
temperaturę 60 stopni Celsjusza).
35. W projektowanym budynku nie ma przewidzianego konkretnego pomieszczenia węzła cieplnego. Czy
przewidywane jest w innym budynku?
36. Jakie ma być drugie źródło ciepła i gdzie usytuowane? (solary traktujemy jako ciepło dodatkowe i tylko
dla c.w.u.)
37. W SIWZ str. 7 i str. 40 jest napisane: „przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji robót
budowlanych kolidujący z planowaną inwestycją odcinek sieci gazowej wraz ze stacją redukcyjną
zostanie zlikwidowany”, natomiast w PFU str. 13 – „W ramach zamówienia należy zaprojektować i
wykonać wszystkie konieczne przekładki sieci, w tym sieć gazowa (usunięcie kolizji z projektowanymi
budynkami, urządzeniami, sieciami itd.), nowe sieci, przyłącza i instalacje, które będą niezbędne do
funkcjonowania inwestycji w przyszłości”. Prosimy o sprecyzowanie po czyjej stronie jest wykonanie
przekładki gazu.
38. W jaki sposób na dzień dzisiejszy szpital ma rozwiązany wymóg zasilania w wodę z dwóch źródeł ? W
SIWZ jest tylko mowa o wykonaniu przyłącza wody. W SIWZ str. 4 - Wykonanie nowych źródeł,
przyłączy i sieci do nowych budynków oraz dla części przebudowywanej budynku istniejącego.
39. Czy Inwestor przewiduje drugie źródło zasilania w ciepło projektowanego budynku - do PFU załączone
jest tylko wstępne zapewnienie ciepła przez MPEC Tarnów.
40. Prosimy o wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „Kary za niedotrzymanie terminów
pośrednich ulegają anulowaniu w przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego”
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:
Ad.1
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Opracowanie kosztorysów metodą kalkulacji
szczegółowej wchodzi w zakres prac projektowych stanowiących przedmiot zamówienia. Kosztorysy należy
opracować na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu budowlanego.
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Ad.2
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź.zm) przedmiotu zamówienia nie można
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy
„lub równoważny”. Ponadto zgodnie z art.30 ust. 4 ww. ustawy opisując przedmiot zamówienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ww. ustawy, Zamawiający jest
obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych nie przewiduje
odstępstw w powyższym zakresie.
Ad.3
Zamawiający informuje, iż dysponuje prawami majątkowymi do koncepcji (na określonych polach
eksploatacji m.in. w zakresie używania i wykorzystywania, udostępniania osobom trzecim w całości lub
części projektu, utrwalania i zwielokrotniania utworu, publikowania, wyświetlania), w tym prawami
zależnymi umożliwiającymi kontynuację dalszych opracowań projektowych.
Ad.4
Zamawiający informuje, iż moc zamówiona Szpitala wynosi Pu1 – 280 kW , Pu2 - 350 kW. Zdaniem
Zamawiającego wzrost mocy zamówionej o 250kW /dla każdego przyłącza/ nie przekroczy mocy
przyłączeniowej określonej w umowie. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie przewiduje
dodatkowych prac projektowych i realizacyjnych w powyższym zakresie rozliczonych jako roboty
dodatkowe.
Ad.5
Zamawiający informuje, iż ewentualna budowa zbiornika retencyjnego związana z odprowadzeniem wód
opadowych i odwodnieniem terenu będzie uzależniona od wydanych warunków technicznych na etapie
projektowania. Ostateczne wymagania w powyższym zakresie zostaną doprecyzowane na etapie
opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje dodatkowych prac projektowych i realizacyjnych w powyższym
zakresie rozliczonych jako roboty dodatkowe.
Ad.6
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.4 SIWZ zapis o treści:
„4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje dokumenty wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w Urzędzie
Miasta Tarnowa.
W terminie do 18 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na
budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i zalecenia zawarte w ww. decyzji
i przystąpi do wykonywania robót budowlanych.
Termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót
budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą przedmiot .”
zmienia na zapis o treści:
„4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje dokumenty wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w Urzędzie
Miasta Tarnowa.
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W terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na
budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i zalecenia zawarte w ww. decyzji
i przystąpi do wykonywania robót budowlanych.
Termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót
budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą przedmiot.”
2/ w pkt.XVI.66 SIWZ zapis o treści:
„66. 1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2) W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje dokumenty wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w
Urzędzie Miasta Tarnowa.
3) W terminie do 18 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na
budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i
zalecenia zawarte w ww. decyzji i przystąpi do wykonywania robót budowlanych.
4) Termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia
robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą przedmiot
zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.”
zmienia na zapis o treści:
„66 1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2) W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje dokumenty wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w
Urzędzie Miasta Tarnowa.
3) W terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na
budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i
zalecenia zawarte w ww. decyzji i przystąpi do wykonywania robót budowlanych.
4) Termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia
robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą przedmiot
zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.”
3/ w pkt.I Formularza Ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ zapis o treści:
„Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje dokumenty wymagane
do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w
Urzędzie Miasta Tarnowa.
W terminie do 18 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na
budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i zalecenia zawarte w ww.
decyzji i przystąpi do wykonywania robót budowlanych.
Termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia
robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą przedmiot
zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.”
zmienia na zapis o treści:
„Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje dokumenty wymagane
do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany i udokumentuje fakt ich złożenia w
Urzędzie Miasta Tarnowa.
W terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na
budowę, opracuje projekty wykonawcze uwzględniające ewentualne uwagi i zalecenia zawarte w ww.
decyzji i przystąpi do wykonywania robót budowlanych.
Termin realizacji zamówienia w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia
robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiącą przedmiot
zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.”
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”

5

Ad.7
Zamawiający informuje, iż stacje transformatorowe „Starodąbrowska” oraz „Kontener” znajdują się na
terenie Szpitala.
Ad.8
Zamawiający informuje, iż posiada autorskie prawa zależne do koncepcji.
Ad.9
Zamawiający informuje, iż nie wymaga i nie będzie wymagał dostawy instalacji szpitalnej poczty
pneumatycznej.
Ad.10
Zamawiający informuje, iż wszystkie chodniki i zieleń oznaczone na rysunku A1 jako „projektowane” są
przedmiotem zamówienia i należy je wycenić w ofercie.
Ad.11
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ –
„Ogólne warunki umowy”.
Ad.12
Zamawiający informuje, iż wszystkie koszty związane z wycinką drzew należy wliczyć w cenę oferty.
Ad.13
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który na etapie składania ofert nie zna nazw firm podwykonawców,
którym zamierza powierzyć część zamówienia i na których, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, zasobach nie polega nie jest zobowiązany do ich podania w pkt.IV Formularza
Ofertowego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów (w odniesieniu do ww. warunków
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) jest zobowiązany do podania w pkt.IV
Formularza Ofertowego nazw firm podwykonawców, jak również jest zobowiązany do wskazania w pkt.II
Oświadczenia Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz w pkt.II Oświadczenia Wykonawcy – Załącznik
Nr 3 do SIWZ nazw firm podmiotów na których zasobach w ww. zakresie polega.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów nie
jest zobowiązany do podania w pkt.IV Formularza Ofertowego nazw firm podwykonawców, natomiast jest
zobowiązany do wskazania w pkt.II Oświadczenia Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz w pkt.II
Oświadczenia Wykonawcy – Załącznik Nr 3 do SIWZ nazw firm podmiotów na których zasobach w ww.
zakresie polega.
Ad.14
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.15
Zamawiający informuje, iż nie posiada warunków przyłączenia dla energii elektrycznej.
Ad.16
Zamawiający informuje, iż podane w „Programie funkcjonalno – użytkowym rozbudowy i przebudowy
Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie dla inwestycji polegającej na wykonaniu
dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego” –
Załącznik Nr 9 do SIWZ zapotrzebowanie na energię elektryczną w wysokości 250kW jest wielkością
orientacyjną. Ostateczne zapotrzebowanie na moc zostanie zbilansowane na etapie opracowywania przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Ad.17
Zamawiający informuje, iż nie ma potrzeby rozbudowy stacji trafo.
Ad.18
Zamawiający informuje, iż należy wykonać monitoring rozdzielni głównej i wpiąć go do systemu BMS.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż system BMS firmy Honeywell jest serwisowany w ramach
obowiązującej gwarancji przez tą firmę.
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Ad.19
Zamawiający informuje, iż sieć WIFI musi być wykonana jako rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej
opartej na istniejącym w Szpitalu kontrolerze. Szpital posiada: kontroler MOTOROLA RFS4000, model:
RFS-4010-00010-WR z oprogramowaniem WiNG v5.5 wersja 5.5.1.0-017R oraz 42 punkty dostępowe Acces
Point typ: AP-0622 model: AP-0622-66030-EU wersja 5.5.1.0-017R.
Ad.20
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na:
- składanie ofert do dnia 30.10.2018r godz. 10:00
- otwarcie ofert w dniu 30.10.2018r. godz. 11:00.
Ad.21
Zamawiający informuje, iż maksymalna moc przyłączeniowa Szpitala wynosi: Pp1 - 350 kW, Pp2 - 460 kW
(stacja: „Starodąbrowska ”, stacja „Kontener” ).
Ad.22
Zamawiający informuje, iż moc zamówiona Szpitala wynosi Pu1 – 280 kW , Pu2 - 350 kW. Zdaniem
Zamawiającego wzrost mocy zamówionej o 250kW /dla każdego przyłącza/ nie przekroczy moc
przyłączeniowej określonej w umowie.
Ad.23
Zamawiający informuje, iż agregat nie posiada nadwyżki mocy na poziomie ok.30 %.
Ad.24
Zamawiający informuje, iż w cenie oferty należy ująć ilość UPS-ów zgodnie z zapisami „Programu
funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i przebudowy Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w
Tarnowie dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych
z realizacją zamierzenia budowlanego” – Załącznik Nr 9 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż
ostateczne wymagania w powyższym zakresie zostaną doprecyzowane na etapie opracowywania przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Ad.25
Zamawiający informuje, iż system zarządzania BMS automatyki w obiekcie Szpitala pracuje w oparciu o
program Enterprise Buildings Integrator EBI R500.1.w systemie serwerów redundalnych. Serwer punktów
zbiera informację z urządzeń rozproszonych i przekazuje je na żądanie do serwera EBI, w oparciu o system
operacyjny Windows Serwer 2012. Do zarządzania i monitorowania urządzeń na budynku wykorzystuje się
stację komputerową z zainstalowanym oprogramowaniem Station EBI. Transmisja danych pomiędzy
komputerami odbywa się za pośrednictwem sieci lokalnej Ethernet.
Ad.26
Zamawiający potwierdza, iż jest w posiadaniu dokumentacji, o której mowa w pytaniu.
Ad.27
Zamawiający informuje, iż w ramach przebudowy części istniejącego Pawilonu Chirurgii należy przewidzieć
wykonanie instalacji elektrycznej, w tym instalację zasilającą planowany dźwig, tylko w części objętej
przebudową.
Ad.28
Zamawiający informuje, iż posiada jedynie wstępną ocenę możliwości przyłączenia projektowanego budynku
do istniejącej sieci energetycznej.
Ad.29
Zamawiający informuje, iż zakres ewentualnej przebudowy istniejących rozdzielnic określi TAURON
Dystrybucja S.A. w warunkach przyłączeniowych na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.
Ad.30
Zamawiający informuje, iż prysznice mają być wyposażone w posadzkę ze spadkiem i odpływem liniowym.
Ad.31
Zamawiający informuje, iż na etapie wykonywania instalacji gazów medycznych oraz instalacji elektrycznej
Zamawiający przekaże Wykonawcy kolumny i panele nadłóżkowe celem wykonania odpowiednich
„podpięć”.
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Ad.32
Zamawiający informuje, iż lokalizacja 5 kpl. krzesełek w kabinach prysznicowych zostanie doprecyzowana
na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
Ad.33
Zamawiający informuje, iż miejsce przyłączenia nowego budynku do istniejącej sieci cieplnej określi
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie w warunkach technicznych przyłączenia na
etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.
Ad.34
Zamawiający informuje, iż w pkt.2.1.5 „Programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i przebudowy
Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie dla inwestycji polegającej na wykonaniu
dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego” –
Załącznik Nr 9 do SIWZ (strona nr 34) nastąpiła omyłka pisarska, chodzi o temperaturę do 60 stopni
Celsjusza.
Ad.35
Zamawiający informuje, iż w zależności od wydanych warunków technicznych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie i ustaleń obliczeniowych zostanie podjęta ostateczna
decyzja co do potrzeby budowy węzła cieplnego. Ewentualna lokalizacja budowy węzła cieplnego została
przewidziana w pomieszczeniu oznaczonym jako 1.5 (pomieszczenie techniczne).
Ad.36
Zamawiający informuje, iż jako rezerwowe źródło zasilania w ciepło Szpital posiada kotłownię c.o. zasilaną
gazem pod Pawilonem Nr 2.
Ad.37
Zamawiający informuje, iż kolidujący z planowaną inwestycją odcinek sieci gazowej wraz ze stacją
redukcyjną został zlikwidowany.
Ad.38
Zamawiający informuje, iż Szpital posiada dwa niezależne zasilania w wodę tj. od strony ulicy
Starodąbrowskiej oraz od strony ulicy Szpitalnej.
Ad.39
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.
Ad.40
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ –
„Ogólne warunki umowy”.
W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.6 i Ad.20 Zamawiający, działając na podstawie art.38
ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:
- składanie ofert do dnia 30.10.2018r godz. 10:00
- otwarcie ofert w dniu 30.10.2018r. godz. 11:00
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I.4, III.9,
V, X.1 i XI.1, XVI.66, Formularzu Ofertowym oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
W załączeniu Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie.

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

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”

8

