BZP.38.382-26.16

Jastrzębie - Zdrój, 21.09.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
Modernizację Oddziału Urologii, dostosowanie sal jednoosobowych w
oddziałach medycznych do osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych nr sprawy: BZP.38.382-26.16

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 21.09.2016 R.
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 5 Z DNIA 21.09.2016 R.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1
Na rys. nr 19 – Instalacje elektryczne oraz w opisie pkt. 4.2 znajduje się informacja o
konieczności zabudowania opraw awaryjnych na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej
“W ramach niniejszego projektu w związku z modernizacją instalacji hydrantowej, na klatce
schodowej, na wszystkich piętrach należy zamontować po 1 oprawie awaryjnej doświetlającej
na stropie w pobliżu szafki hydrantowej, podłączonej do najbliższej puszki odgałęźnej
oświetlenia podstawowego – szczegóły na planie”. Czy oprawy te należy włączyć w instalację
monitoringu (centrala w dyspozytorni) – wiąże się to z prowadzeniem okablowania przez
wszystkie kondygnacje klatki schodowej.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP zmienia
treść załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie kolejnego
punktu do części III wyżej wymienionego Załącznika o następującej treści:
13. Oprawy awaryjne doświetlające należy wykonać tylko przy hydrantach H3 i H4

Pytanie 2
Na rys. nr 20 – Instalacje elektryczne – urologia. W salach chorych wydane zostały gniazda
el. montowane na wys. 1,4m obok paneli nad łóżkowych. Proszę o informację czy należy
zabudować gniazda pod tynkowe czy instalacja dotyczy gniazd zabudowanych w panelach
nad łóżkowych.
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP zmienia treść
załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie kolejnego punktu
do części III wyżej wymienionego Załącznika o następującej treści:
14. Na salach chorych 4.18, 4.19, 4.20 należy zabudować gniazda podtynkowe podwójne.

Pytanie 3
Czy zakres realizacji obejmuj instalację kontroli dostępu do dyżurki lekarzy pom. 4.17 ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP zmienia
treść załącznika nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie kolejnego
punktu do części III wyżej wymienionego Załącznika o następującej treści:
15. Zakres realizacji nie obejmuje instalacji kontroli dostępu do dyżurki lekarzy
pomieszczenie 4.17.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 wyżej cytowanej ustawy
PZP - uzupełnienia i koryguje załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, w
zakresie instalacji elektrycznej i słaboprądowej, zabudowa drzwi – przebudowa Oddziału
Urologii.
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 21.09.2016 r.
- uzupełnienie i korekta załącznika nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.
Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie
ulega zmianie.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
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