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Zabrze, dn. 04.10.2016r

DZP/27PN/2016
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Realizacja projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału
Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną
Oddziału Laryngologii) wraz z Blokiem Operacyjnym – etap I”. Sygn. sprawy DZP/27PN/2016
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Czy dostarczona do przetargu dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż przedmiotowe zamówienie?
Proszę o potwierdzenie, że dla wszystkich branż (konstrukcja I architektura, instalacje sanitarne,
wysokie I niskie prądy, gazy medyczne) należy wycenić wyłącznie prace określone jako etap I
Ad. 1
Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich branż (konstrukcja i architektura, instalacje sanitarne,
wysokie I niskie prądy, gazy medyczne) należy wycenić wyłącznie prace określone jako etap I
Pyt. 2
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma samodzielnie opracować tabelę elementów scalonych
stanowiących załącznik do oferty, a nie na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.
Ad. 2
Tak, Wykonawca ma samodzielnie opracować i dołączyć do oferty Tabelę elementów scalonych
uwzględniającą zakres czynności niezbędnych do wykonania opisanych w branżowych przedmiarach
robót stanowiących załącznik nr 5a do SIWZ
Pyt. 3
Dotyczy instalacji niskoprądowych, jeżeli prace związane z etapem II zostały już zlecone i są
wykonywane, proszę o jednoznaczne określenie:
a) Po czyjej stronie jest doprogramowanie dołożonych przez Wykonawcę etapu I czujek pożarowych?
b) Kto ma zakończyć okablowanie strukturalne w szafie RACK? Wg obecnej dokumentacji mamy
zakończyć kabel po stronie gniazda czyli w puszcze a nie po stronie szafy
c) Dot. Systemu przyzywowego: kto doprogramuje nowe pomieszczenia okablowane przez
Wykonawcę etapu I?
Ad. 3
a) Doprogramowanie dokładanych elementów systemu leży po stronie Wykonawcy etapu I.
b) W etapie I należy wykonać komplet prac, czyli zakończenie kabla w gnieździe i w szafie RACK.
c) Doprogramowanie dokładanych elementów systemu leży po stronie Wykonawcy etapu I.
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem obecnego postępowania przetargowego jest zakres
robót obejmujący etap I. Załączone do postępowania przedmiary robót dotyczą tylko etapu I.
Na rysunkach projektowych jest zaznaczona granica określająca zakres robót dla etapu II i I.
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