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Jastrzębie – Zdrój, 07.01.2020 r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej
kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Aleja
Jana Pawła II 7” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 8,9,10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr
1 do Zarządzenia Nr 236/2019 z dnia 20.12.2019r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, ze przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji tj.
projektów wykonawczych dla zadania „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7” oraz
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
W zapisach wzoru umowy §5 pkt 1 i 2 Zamawiający pisze o projektach budowlanych a nie o
projektach wykonawczych, które naszym zdaniem stanowią przedmiot zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w§5 pkt. 1, 2 i 4 z:
§5
Zasady odbioru przedmiotu zamówienia
1.Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu na piśmie fakt ukończenia
określonego projektu budowlanego celem dokonania jego odbioru.
2.Po przekazaniu Zamawiającemu poszczególnych projektów budowlanych do konsultacji,
Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki, uwagi.
4.Wykonawca naniesie poprawki, uwzględni uwagi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i
przekaże skorygowane projekty budowlane Zamawiającemu
który otrzymuje brzmienie:
§5
Zasady odbioru przedmiotu zamówienia
1.Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu na piśmie fakt ukończenia
określonego projektu wykonawczego celem dokonania jego odbioru.
2.Po przekazaniu Zamawiającemu poszczególnych projektów wykonawczych do konsultacji,
Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych przekaże Wykonawcy ewentualne poprawki, uwagi.
4.Wykonawca naniesie poprawki, uwzględni uwagi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i
przekaże skorygowane projekty wykonawcze Zamawiającemu.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
Wzór umowy po zmianach z dnia 07.01.2020 r.

Z poważaniem

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

