BZP.38.382-31.33.17

Jastrzębie – Zdrój, 21.08.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II
Powtórka II” (BZP.38.382-31.17)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.08.2017 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.08.2017 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1a, 4, 4a i 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1 - Dotyczy zadania 1
W związku z rozbieżnościami w zestawieniach kosztów wyposażenia, rysunkami technologii oraz
rysunkami rozwinięcia ścian proszę o wyjaśnienie jakich pomieszczeń dotyczą pozycje nr 1, 2 oraz 4
zestawienia kosztów wyposażenia.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza
dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe” w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu
przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
22) Zamawiający informuje, iż pozycje 1,2 i 4 zestawienia kosztów wyposażenia zostają wyłączone z
przedmiotowego zamówienia.
Pytanie 2 - Dotyczy zadania 1
Czy w ofercie należy ująć wyposażenie pokazane na rysunku technologii nr 6 i oznaczone jako: Wo (w
brudowniku), Ws (w pom. porządkowym), Lo (w aneksie socjalnym). Proszę wyszczególnić jakie
wyposażenie ma znajdować się w wymienionych pomieszczeniach.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza
dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe” w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu
przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
23) W ofercie należy ując następujące wyposażenie:
- pomieszczenie porządkowe: zlewozmywak wym. 50x40cm z wyciąganą końcówką wylewki;
pojemnik na mydło, pojemnik na środek dezynfekujący, pojemnik na ręczniki; kosz z
rozdziałem do segregacji odpadów
- brudownik: przewoźny wózek z możliwością montażu worka 120-150l; regał na baseny,
miski, środki czystości : 50x100x200cm - 6 półek; kosz na śmieci 30l, pojemnik na mydło,
pojemnik na środek dezynfekujący, pojemnik na ręczniki, blat roboczy na wspornikach 8001000x600mm grubość 36mm, obrzeże z PCV min 2mm.
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- łazienka dla personelu zostanie wyposażona w pojemnik na mydło, pojemnik
na środek dezynfekujący, pojemnik na ręczniki, lustro 50x50cm, kosz 30l malowany
proszkowo.
Należy przyjąć wieszaki jako dwa dwuhaczykowe w każdej łazience
Pytanie 3 - Dotyczy zadania 1
Czy w ofercie należy ująć natynkowe dozowniki na woreczki higieniczne (zgodnie z rysunkami nr 17 i
18)
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza
dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe” w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu
przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
24) Zamawiający informuje, iż w ofercie nie należy ujmować natynkowych dozowników na woreczki
higieniczne.
Pytanie 4 - Dotyczy zadania 2
Czy w ofercie należy uwzględnić wózek porządkowy w pomieszczeniu porządkowym?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza
dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe” w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu
przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
25) W zadaniu 2 nie należy uwzględniać zakupu i dostawy wózka porządkowego
w pomieszczeniu porządkowym
Pytanie 5 - Dotyczy zadania 3
Czy w ofercie należy uwzględnić rolety okienne wewnętrzne w poradni urologicznej oraz
ginekologicznej zgodnie z zestawieniem kosztów wyposażenia? Sugerując się odpowiedziami okna w
tych pomieszczeniach mają mieć folie nieprzezierne do 50% wysokości.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza
dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe” w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu
przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
26) W zadaniu nr 3 w poradni urologicznej i ginekologicznej należy przyjąć rolety okienne wewnętrzne
w kasetach w prowadnicach.
Pytanie 6 - Dotyczy zadania 3
Czy w ofercie oprócz wyposażenia wyszczególnionego w zestawieniu kosztów wyposażenia należy
uwzględnić wyposażenie medyczne pokazane na szkicach? Chodzi o szafy lekarskie, stoliki zabiegowe,
parawany, lampy lekarskie, fotele ginekologiczne, kozetki, taborety lekarskie, krzesła dla pacjenta.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza
dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe” w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu
przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
27) W poradniach urologicznej i ginekologicznej nie należy uwzględniać wyposażenia medycznego.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy Pzp zmienia treść
ogłoszenia o zamówieniu oraz na podstawie art. 12a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia
ofert. W związku z tym, zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:
a) w pkt 8.1 z zapisu:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:
 na zadanie 1 – 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
 na zadanie 2 – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 na zadanie 3 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
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Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.08.2017 do godz.:
10:00
Na zapis:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:
 na zadanie 1 – 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
 na zadanie 2 – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 na zadanie 3 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.08.2017 do godz.:
10:00
b) w pkt 8.3. z zapisu:
Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Getin Nobile Bank S.A. 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002
Tytułem: „Wadium w sprawie nr: BZP.38.382-31.2017”
Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 25.08.2017 do
godz.: 10:00
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta.
Na zapis:
Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Getin Nobile Bank S.A. 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002
Tytułem: „Wadium w sprawie nr: BZP.38.382-31.2017”
Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 28.08.2017 do
godz.: 10:00
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta.
c) w pkt 10.3 z zapisu:
Opakowanie i oznakowanie oferty. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym,
nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu opatrzona następującym opisem:
Oferta na: „Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II – POWTÓRKA II”
(BZ.38.382-31.17)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 25.08.2017 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Na zapis:
Opakowanie i oznakowanie oferty. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym,
nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu opatrzona następującym opisem:
Oferta na: „Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II – POWTÓRKA II”
(BZ.38.382-31.17)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.08.2017 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
d) w pkt 11.1 z zapisu:
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Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w
piętrze, do dnia 25.08.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
rozdziale 10. SIWZ.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w
piętrze, do dnia 28.08.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
rozdziale 10. SIWZ.

pokoju nr A1, na I
przedstawionym w

pokoju nr A1, na I
przedstawionym w

e) W pkt 11.5 z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze, pokój A21 w
dniu 25.08.2017 r., o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze, pokój A21 w
dniu 28.08.2017 r., o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ – po zmianach z dnia 21.08.17 r.
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ – po zmianach z dnia 21.08.17 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 21.08.2017 r.
Pozostała treść załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega
zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Wojewódzki
Szpital
Nr 2–wZdrój
Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja
Jana Pawła
II 7, Specjalistyczny
44 - 330 Jastrzębie
Jana
Pawła
II 7,
330506,
Jastrzębie
– Zdrój
tel.Aleja
32 47
84 200,
fax.
3244
74- 84
e-mail:szpital@wss2.pl,
www.wss2.pl
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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