BZP.38.383-45.7.19

Jastrzębie – Zdrój, 17.10.2019r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Adaptację pomieszczeń do
świadczenia krótkoterminowej opieki całodobowej nad osobami niesamodzielnymi 60+ w
ramach projektu: „Drugi Dom – utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego
pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” - BZP.38.383-45.19
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie §
22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1 dot. Formularza oferty:
W specyfikacji umieszczonej na podanej stronie internetowej załącznik Rzut stanu istniejącego Załącznik nr 5 do Formularza oferty jest pusty nie ma rzutu proszę o udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający na stronie internetowej www.bip.wss2.pl oraz w Bazie Konkurencyjności udostępnia
Załącznik nr 5 do Formularza oferty – Rzut stanu istniejącego w dodatkowym formacie tj. pdf.
Pytanie nr 2 dot. Formularza oferty:
Czy posiadacie państwo dokumentacje stanu projektowanego po za Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia-Załącznik nr 1 do Formularza oferty w specyfikacji nie ma określonych np parametrów
drzwi futryn typu np konstrukcja skrzydła wykończenie skrzydła (laminowane malowane kolor) przy
innych materiałach jest analogicznie??? Czy Inwestor pozostawia dowolność przy dobieraniu tego
typu materiałów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada projektu budowlanego. Zgodnie z Rozdziałem 2 , § 4 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129) w przypadku gdy nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu
zamówienia nie musi zawierać projektu budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że
dokumentacja stanu projektowanego z lokalizacją poszczególnych pomieszczeń została zawarta na
załączniku graficznym stanowiącym Załącznik nr 5 do Formularza oferty - Rzut stanu istniejącego.
Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty poprzez wprowadzenie informacji dodatkowych
dotyczących przedmiotu zamówienia.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest :
- Załącznik nr 1 do Formularza oferty: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia
17.10.2019 r.
Pozostała treść Formularza oferty nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować
jako integralną część Formularza oferty.
Z poważaniem

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

