BZP/38/383 -27/16

Jastrzębie-Zdrój, 13.04.2016 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „pełnienie funkcji nadzoru

inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadań:
1)
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową Izby Przyjęć,
2)
Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi
dojazdowej”.
BZP/38/383-27/16.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Formularza oferty, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju działając na podstawie § 22 pkt 8 i 10 obowiązującego u
Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r. wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do Formularza
oferty następujące zmiany:
Pytanie nr 1
Czy osoba wymieniona w paragrafie 6 umowy powinna spełniać wymagania wymienione w SIWZ VII
punkt 1?
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dokonuje zmian
Formularza oferty w Załączniku nr 3 „Wzór umowy” w § 6 oraz w § 9 ust.5 w następujący sposób:
A:
z zapisu:
„Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
a) ze strony Zamawiającego – Eugeniusz Klapach – Za-ca Dyrektora ds. Techniczno Eksploatacyjnych.
b) ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………………..………….........................”
na zapis:
„1. Inspektorami nadzoru z ramienia Wykonawcy będą:
1) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)
w specjalności drogowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jako koordynatora pracy inspektorów nadzoru (kierownika zespołu) wyznacza się:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
Eugeniusza Klapuch – Za-ca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.
4. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust.1-2 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust.1 -2 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełnić wymagania określone w Formularzu oferty
dla pełnienia danej funkcji.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1-2 niniejszego
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w ust.5 niniejszego paragrafu.
B:
Z zapisu:
„Zmiana osób, o których mowa w § 6, zmiana siedziby, adresu oraz terminu, o którym mowa w § 4 ust.8
pkt.2) nie wymaga zmiany umowy.”
Na zapis:
„Zmiana siedziby, adresu oraz terminu, o którym mowa w § 4 ust.8 pkt.2) nie wymaga zmiany umowy.”

Ponadto Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
dokonuje zmian Formularza oferty w Załączniku nr 2 w następujący sposób:
1) Dodaje prawidłowy Załącznik nr 2 Formularza oferty „Rys. A- 02 Zagospodarowanie terenu”
2) Dodaje kolejny Załącznik nr 2 Formularza oferty pod nazwą „ Rys. Plan zagospodarowania”
W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega punkt XII Część A Formularza oferty „Załączniki”:
A:
z zapisu:
„Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –

Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 –

Załącznik nr 5 –

Na zapis:
„Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –

Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 –

Załącznik nr 5 –

Opis do architektury, opis do zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy
lądowiska (opis)
Rysunki: 14 elewacja, 1 rzut piwnic, 2 rzut parteru, 3 rzut piętra, 7 fundamenty,
8 rzut parteru projekt, A-02 projekt zagospodarowania terenu, IS-02 sieć
kanalizacji,
Wzór umowy.
Wykaz zadań ( usług) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.”

Opis do architektury, opis do zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy
lądowiska (opis)
Rysunki: 14 elewacja, 1 rzut piwnic, 2 rzut parteru, 3 rzut piętra, 7 fundamenty,
8 rzut parteru projekt, A-02 projekt zagospodarowania terenu, IS-02 sieć
kanalizacji, plan zagospodarowania,
Wzór umowy.
Wykaz zadań ( usług) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”

oraz we „Wzorze umowy – Załączniki do umowy” :
B:
z zapisu:

„Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –

Załącznik nr 3 -

Na zapis:
„Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –

Załącznik nr 3 -

Opis do architektury, opis do zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy
lądowiska (opis)
Rysunki: 14 elewacja, 1 rzut piwnic, 2 rzut parteru, 3 rzut piętra, 7 fundamenty,
8 rzut parteru projekt, A-02 projekt zagospodarowania terenu, IS-02 sieć
kanalizacji,
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje osób
wskazanych w załączniku nr 5 do Formularza oferty tj: Uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, potwierdzenie członkostwa
w odpowiednich izbach samorządu zawodowego.”
Opis do architektury, opis do zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy
lądowiska (opis)
Rysunki: 14 elewacja, 1 rzut piwnic, 2 rzut parteru, 3 rzut piętra, 7 fundamenty,
8 rzut parteru projekt, A-02 projekt zagospodarowania terenu, IS-02 sieć
kanalizacji, plan zagospodarowania;
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje osób
wskazanych w załączniku nr 5 do Formularza oferty tj: Uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, potwierdzenie członkostwa
w odpowiednich izbach samorządu zawodowego.”

Zamawiający dokonuje zmian Formularza oferty w punkcie II Część A w następujący sposób:
Z zapisu:
„Zamawiający zaprasza do złożenia oferty postępowaniu o udzielenie zamówienia na: pełnienie funkcji
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadań:
1) Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową Izby Przyjęć,
2) Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi dojazdowej,
w następujących specjalnościach:
- konstrukcyjno – budowlanej,
- sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne elektroenergetyczne,
- drogowej.”
Na zapis:
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty postępowaniu o udzielenie zamówienia na: pełnienie
funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadań:
1) Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową Izby Przyjęć,
2) Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz drogi dojazdowej,
w następujących specjalnościach:
- konstrukcyjno – budowlanej,
- sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne elektroenergetyczne,
- drogowej.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi;
71520000-9 Usługi Nadzoru Budowlanego.
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dokonuje zmian
Formularza oferty w punkcie VII ust.1 Część A w następujący sposób:
Z zapisu:
1.
W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje:

- co najmniej 2 usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
obejmującymi zadania inwestycyjne dotyczące obiektów, w których wykonuje się świadczenia
medyczne, o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 2200 m2 oraz łącznej wartości brutto
minimum 15 000 000,00 zł.
- co najmniej 1 usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi obejmującymi budowę lądowiska przyszpitalnego o wartości brutto minimum
2 500 000,00 zł.
Na zapis:
„1.
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje:
- co najmniej 2 usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
obejmującymi zadania inwestycyjne dotyczące obiektów, w których wykonuje się świadczenia
medyczne, o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 2200 m2 oraz łącznej wartości brutto
minimum 15 000 000,00 zł.
- co najmniej 1 usługę związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi obejmującymi budowę lądowiska przyszpitalnego o wartości brutto minimum
2 500 000,00 zł.”

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz oferty po zmianach z dnia 13.04.2016 r.
- Załącznik nr 2 Formularza oferty „Rys. A- 02 Zagospodarowanie terenu po zmianach z dnia
13.04.2016r.
- Załącznik nr 2 Formularza oferty pod nazwą „Rys. Plan zagospodarowania” po zmianach z dnia
13.04.2016 r.
- Wzór umowy (Załącznik nr 3) po zmianach z dnia 13.04.2016 r.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

