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Tarnów, 2018-10-19

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.

Czy w związku z tym, że Inwestor nie posiada warunków technicznych na media, a zapewnienie dostawy
mediów – dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów realizacji zamówienia? Przesunięcia
terminów mogą wynikać z dodatkowych zakresów lub uzgodnień urzędowych wymaganych na
podstawie obowiązujących przepisów, które są niemożliwe do odgadnięcia bez posiadania warunków
technicznych.
Czy Inwestor zakłada jakiekolwiek zmiany projektu koncepcyjnego i wynikające z tego przesunięcia w
terminach realizacji?
Czy istnieje możliwość zmiany kar umownych dla poszczególnych etapów?
Czy istniejący budynek chirurgii podlegający przebudowie w przedmiotowym postępowaniu spełnia
wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nie będzie wymagał większej
ingerencji projektowo-budowlanej, niż przewidziana w koncepcji i w programie funkcj.-użytk.?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:
Ad.1
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany terminów realizacji zamówienia w zakresie ujętym
w pytaniu.
Ad.2
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany projektu koncepcyjnego, natomiast ewentualne
przesunięcia w terminach realizacji zamówienia uzależnione będą od zakresu zmian oraz czasu niezbędnego
do ich wprowadzenia do projektu.
Ad.3
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ad.4
Zamawiający informuje, iż istniejący budynek chirurgii podlegający przebudowie spełnia wszystkie
obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nie będzie wymagał większej ingerencji
projektowo-budowlanej, niż przewidziana 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”, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz „Projekcie koncepcyjnym rozbudowy i
przebudowy Szpitala”, który stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ.

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