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(ZP 15/2016) wg rozdzielnika
PISMO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone
przez uczestnika postępowania i zmienia treść SIWZ.
1.Pytanie
1. Czy Zamawiający potwierdza nośność stropów w zakresie przewidzianych funkcji
użytkowych pomieszczeń?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza nośność stropów bez konieczności wykonywania dodatkowych
wzmocnień przy realizacji przebić przez strop dla wentylacji zgodnie z opisem
konstrukcji.
2. Pytanie.
Pozwolenie nr 2256/2014 dotyczące termomodernizacji dotyczy również części prac na
budynkach nieobjętych przedmiotem przetargu. Jak traktować wymaganą konieczność
uzyskania decyzji administracyjnych w tym pozwoleń na użytkowanie w przypadku
realizacji prac nie zależnych od Wykonawcy przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie nie dotyczy.
3. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że termomodernizacja objęta zamówieniem dotyczy wyłącznie
wymiany okien i drzwi pawilonu A1 bez izolacji termicznej ze styropianu/wełny,
orynnowania i renowacji gzymsów.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.
4.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związanych z termomodernizacją dotyczy
jedynie Etapu IV tj. budynku A1 i przewiązki A-A1.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.
5.Pytanie
Prosimy o udostępnienie audytu energetycznego szpitala warunkującego rodzaj
zastosowanej wełny i styropianu na stropie.
Odpowiedź:
Audyt energetyczny Szpitala stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

6. Pytanie
Prosimy o udostępnienie pozwolenia konserwatorskiego.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia pozwolenie konserwatorskie stanowiące załącznik nr 2.
7. Pytanie
Czy wyposażenie Oddziału Wewnętrznego zgodnie z załącznikiem PFU-p.A-A1 zał. 6.1 wchodzi w zakres
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Nie.
8. Pytanie
Do dokumentacji załączono pozwolenie nr 2615/2014 z dnia 23/10/2015 oraz pozwolenie 2256/2014 z dnia
09/09/2014. Do którego pozwolenia odnosi się przedmiot zamówienia i załączona dokumentacja?
Odpowiedź:
Do pozwolenia 2256/2014 z dnia 09.09.2014r.
9. Pytanie
Prosimy o udostępnienie ekspertyzy ppoż. opracowanej w sierpniu i wrześniu, o której mowa w opisie 211-A-A1WE-PB-I-1p
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia ekspertyzy ppoż. - załącznik nr 3.
10.Pytanie
Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie przez Zamawiającego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 15/04/2016 pkt II.2) jest to 30.11.2016. Naszym zdaniem czas określony na realizację
jest zdecydowanie niewystarczający. Należy nadmienić, że po przeprojektowaniu części obiektu i zakończeniu
przebudowy budynku A1/A w zakresie robót objętych Przetargiem należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne
niezbędne do użytkowania pomieszczeń poprzedzone z kolei niezbędnymi rozruchami i pomiarami (część z nich
musi się odbyć po zakończeniu robót i po sprzątaniu). Aby uzyskać taką decyzję Wykonawca ma opracować projekt
zamienny, uzyskać zamienne pozwolenie na budowę, zrealizować roboty wg zamiennego pozwolenia, dokonać
niezbędnych rozruchów i pomiarów oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie przewidziane procedurą zgodnie z
pozwoleniem na budowę. Istotnym elementem wydaje się być również przypadający na miasto Kraków Światowy
Dzień Młodzieży (ŚDM) w dniach od dnia 25/07/2016 do dnia 31/07/2016 (gdzie jest to sam czasookres trwania
imprezy z pominięciem niezbędnej migracji jego uczestników). Funkcjonowanie miasta a tym samym realizacja
prac będzie najprawdopodobniej bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
przy założeniu jak wyżej wg naszej oceny szacowane jest w następujących czasookresach:
·

przeprojektowanie obiektu - 1 miesiąc

·

uzyskanie niezbędnych pozwoleń zamiennych - 1-1,5 miesiąca

·

wykonanie przewidzianych projektem wyburzeń - ok 1,5 miesiąca

·

wykonanie prac montażowych - ok. 1 miesiąc

·
·

wykonanie robót wykończeniowych – 2,5 miesiąca trudne do skrócenia z przyczyn technologicznych
– roboty mokre tynki, jastrychy cementowe, wylewki
utrudnienia podyktowane przypadającą na miasto Kraków organizację ŚDM – 2 tygodnie

Szacunkowy minimalny czas od zgłoszenia zakończenia prac do chwili, kiedy mogą zostać zakończone czynności
kontrolne wynosi 5 - 6 tygodni. Na samą realizację wraz z projektowaniem potrzeba zatem 7,5- 8 miesięcy bez
uwzględnienia procedur odbiorowych. Tym samym ryzyko przekroczenia terminu realizacji narzucone przez
Państwa, a co za tym idzie niedotrzymania zobowiązań umownych graniczy niemalże z pewnością. Jest to ryzyko
uniemożliwiające złożenie oferty przez poważnego, profesjonalnego wykonawcę traktującego poważnie
zobowiązania podjęte wobec Zamawiającego.
Mając na względzie powyższą argumentację po analizie możliwości realizacyjnych zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą, aby zmienić termin realizacji robót do dnia 15/12/2016 a konieczność uzyskania
niezbędnych pozwoleń na użytkowanie do dnia 31/01/2017.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia pkt. IV SIWZ z dnia 15 kwietnia 2016r. który otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji zamówienia:
- roboty budowlane nie później niż do dnia 30 listopada 2016r.

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie nie później niż 12 grudnia 2016r.
11.Pytanie
Czy zakres robót objętych zamówieniem dotyczy też części przyziemia w zakresie wskazanym na rysunkach PB w
załączniku nr 1?
Odpowiedź:
Tak.
12.Pytanie
Czy kraty w oknach wchodzą w zakres obecnego przetargu?
Odpowiedź:
Tak.
13.Pytanie
Czy okna w dachu wchodzą w zakres obecnego przetargu?
Odpowiedź:
Tak.
14.Pytanie
Czy Inwestor posiada prawa autorskie do Projektu autorstwa PRO MEDICUS?
Odpowiedź:
Tak.
15.Pytanie
Czy zgodnie z projektem Zamawiający potwierdza nośność stropów bez konieczności wykonywania dodatkowych
wzmocnień przy realizacji przebić przez strop dla wentylacji zgodnie z opisem konstrukcji?
Odpowiedź:
Tak, jeśli wykonanie wentylacji mechanicznej będzie wykonywane pomiędzy istniejącymi żebrami stropu.
16.Pytanie
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający zaprasza do udziału w wizji lokalnej w dniu 29 kwietnia 2016r. na godz. 10.00. Prosimy o kontakt z
Z-cą Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych - mgr. inż. M. Dzięgiel w Budynku Działu Technicznego.
17.Pytanie
Czy w momencie rozpoczynania prac budowlanych pomieszczenia będą puste i udostępnione do wykonywania
prac budowlanych?
Odpowiedź:
Tak.
18.Pytanie
Czy wyposażenie specjalistyczne oddziałów wewn. I i II wchodzi w zakres wyceny?
Odpowiedź:
Nie.
19.Pytanie
Czy zgodnie z opisem w ogłoszeniu pkt II 1.4 f) przebudowa parteru w zakresie objętym przetargiem odnosi się do
projektu i uzyskania niezbędnych pozwoleń w zakresie obejmującym wyłącznie wzmocnienie stropu dla potrzeb
montażu kolumn monitorujących, poszerzenie otworów drzwiowych, przejść w elementach konstrukcyjnych,
wyburzeń a następnie wykonania rozebranych elementów, jako ścianki z płyt GK wypełnionych wełną mineralną?
Odpowiedź:
Przebudowa parteru w zakresie objętym przetargiem odnosi się do:
- opracowania pełno branżowego projektu przebudowy parteru zgodnie z załączoną koncepcją,
-realizacja I etapu obejmującego wzmocnienie stropu dla potrzeb montażu kolumn monitorujących, poszerzenie otworów drzwiowych, przejść w elementach konstrukcyjnych a następnie wykonanie rozebranych
elementów jako ścianki z płyt GK wypełnionych wełną mineralną.
20.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że remont dachu nie jest objęty przetargiem.
Odpowiedź:

Nie jest objęty.
21.Pytanie
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w par. 5 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia
określającego, że protokół odbioru końcowego nie może zawierać żadnych uwag. Uprawnienie od odmowy
odbioru robót powinno przysługiwać Zamawiającemu tylko w przypadku stwierdzenia wad istotnych
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy. W pozostałych przypadkach odbiór powinien nastąpić a
protokół powinien zawierać wad nieistotne oraz termin ich usunięcia określonych przez strony w toku odbioru.
Zwracamy się również o wprowadzenie zmiany w par. 7 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia, że
postawą wystawienia faktury końcowej jest protokół obioru końcowego bez uwag. Podstawą wystawienia
protokołu odbioru końcowego powinien być protokół odbioru końcowego nawet gdy zawiera zestawienie wad
nieistotnych. Taka sama zmiana jest konieczna w par. 10 ust. 1 – określającym termin rozpoczęcia gwarancji i
rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę zmiany.
22. Pytanie
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie postanowienia określającego obowiązek złożenia dokumentów
potwierdzających prawdziwość oświadczeń podwykonawców zastrzeżony w par. 7 ust. 3 wzoru umowy. Skoro
podwykonawca złoży oświadczenie o stanie rozliczeń to nie ma potrzeby składania dodatkowych dokumentów
potwierdzających prawdziwość tego oświadczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę zmiany.
23.Pytanie
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie postanowień par. 7 ust. 8, 9 i 10 w wzoru umowy w całości. Pomimo, ze
postanowienia par. 7 np. ust. 7 nakazuje Wykonawcy dokonanie płatności na rzecz podwykonawców to dalsze
postanowienia tego paragrafu (ust. 8, 9 i 10) wprowadzają zasadę, że płatności na rzecz podwykonawców będą
dokonywane bezpośrednio przez Zamawiającego. Postanowienia umowy w tym zakresie są ze sobą sprzeczne.
Odpowiedź:
Zamawiający skreśla § 7 ust. 7 – 12 umowy.
24.Pytanie
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w par. 10 ust. 10 wzoru umowy określającego termin
usunięcia wad. Termin na usunięcie wad wynoszący dwa dni robocze jest zbyt krótki. Termin te powinien wynosić
co najmniej 14 dni a przypadkach gdy technologia prac naprawczych wymaga dłuższego terminu, termin
powinien być ustalony przez strony.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany § 10 projektu umowy . Projekt umowy w załączeniu.
25.Pytanie
Zwracamy się o zmianę w par. 13 ust. 1 pkt. 1 lit. g i h poprzez zastąpienie słowa opóźnienie słowem zwłoka.
Ponadto zwracamy się o obniżenie kary umownej za nieterminowe usunięcie wad, zastrzeżonej w par. 13 ust. 1
pkt. 1 lit. h do wartości 0,01% wartości wynagrodzenia. Kara o wartości 0,2% wynagrodzenia jest rażąco
wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa opóźnienie słowem zwłoka.
Zamawiający zmienia § 13 ust. 1 pkt 1 lit h w następujący sposób:
„h. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji/rękojmi, w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad”.
26.Pytanie
Wentylacja Pomieszczeń oddziałów wewnętrznych System WEW realizowany jest przy pomocy 2 central
nawiewnych WEW1 – 1200m3/h i WEW2 780m3/h. Wywiewy natomiast realizowane są przez indywidualne
wentylatory wywiewne. Jak ma się to rozwiązanie w odniesieniu do obowiązujących przepisów, które narzucają
przy wydajności powyżej 500m3/h stosowanie odzysku ciepła. Dodatkowo na początku 2016r zaczęła obowiązywać

dyrektywa Ekoprojekt która dodatkowo określa minimalną sprawność odzysku ciepła.
Odpowiedź:
W pomieszczeniach z oknami zaprojektowano wentylację wywiewną realizowana przez indywidualne wentylatory.
Daje ona możliwość regulacji ilości powietrza wywiewanego w zależności od ilości osób przebywających na
oddziale (np. na sali łóżkowej). Nawiew wówczas odbywać się będzie przez nawiewniki okienne. Nawiew powietrza
z centrali wentylacyjnej odbywa się tylko do pomieszczeń bez okien. Pomieszczenia bez okien z których się
powietrze jest wywiewane (nawiew bezpośrednio z centrali lub poprzez transfer) są o różnym przeznaczeniu
higieniczno – sanitarnym więc nie można je połączyć w jeden system wywiewny (np. są toalety, magazyny oraz
gabinety lekarskie). Zakładając, że połączymy, np. gabinety lekarskie w jeden system, będzie on znacznie mniejszy
od strumienia powietrza w centrali wentylacyjnej, co za tym idzie odzysk ciepła nie osiągnie co najmniej 50%. W
tym przypadku nie było więc możliwości technicznej uzyskania odzysku ciepła co najmniej 50%. W przypadku
centrali AHU WEW2 sytuacja jest analogiczna (wywiew z toalet oraz pomieszczeń biurowych). Projekt był
wykonywany przed 2016 rokiem, więc wówczas Dyrektywa Ekoprojekt nie obowiązywała.
27.Pytanie
Proszę o potwierdzenie, że zastosowana centrala układu GAS również spełnia wymogi EKOPROJEKT
Odpowiedź:
Projekt był wykonywany przed 2016 rokiem, więc wówczas Dyrektywa Ekoprojekt nie obowiązywała.
28.Pytanie
Wg opisu działania AKPIA pomiar wilgotności w centralach ma się odbywać na kanale wywiewnym i nawiewnym,
tak aby zapewnić warunki 40-60%wilgotności w pomieszczeniach. Pomiar będzie uśredniony i może zaistnieć taka
sytuacja że w jednym z pomieszczeń gdzie wytwarza się dużo wilgoci może być 65%, a w innym 35% a w odczycie
centrali uzyskamy 50%. Wilgotność w tych pomieszczeniach będzie bardziej wynikowa i nie będziemy mieli
wpływu na to aby na 100% utrzymać wilgotność w przedziale 40-60% w każdym z pomieszczeń.
Odpowiedź:
Pomiar wilgotności będzie uśredniony, dlatego podany jest zakres wilgotności, a nie pojedyncza wartość. Nie
przewiduje się aż tak dużych różnic (35% oraz 65%) w obciążeniu wilgoci w poszczególnych pomieszczeniach.
29.Pytanie
AKPIA i indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniach – wg projektowego rozwiązania utrzymanie
indywidualnej temperatury w pomieszczeniach może polegać tylko na możliwości dogrzania przez strefowa
nagrzewnicę w pomieszczeniu. Nie będziemy mieli opcji ochładzania pomieszczenia. Temperatura powietrza
nawiewanego będzie zależała od pomiaru uśrednionej temperatury wyciągu na centrali.
Odpowiedź:
Projekt był wykonywany przed 2016 rokiem, więc wówczas Dyrektywa Ekoprojekt nie obowiązywała.
30. Pytanie
Prosimy o określenie minimalnych parametrów technicznych wyposażenia tj.
1) Kolumna laparoskopowa MOVITA wraz z wózkiem.
2) "Kolumna podwoja dwuramienna (anestezjologiczna), AGILA z możliwością zawieszenia aparatu do
znieczulenia, kolumna MOVITA (chirurgiczna) wraz z wózkiem"
Obecnie kolumny opisane są za pomocą nazw własnych, bez podania jakichkolwiek cech użytkowych i
parametrów technicznych, co uniemożliwia wycenę. Dodatkowo, w momencie podania nazwa własnych
Zamawiający powinien dopuścić rozwiązania równoważne, ale żeby to uczynić niezbędne są parametry. Nie są to
rozwiązania standardowe, różnią się konfiguracją wyposażeniem i wymiarami. Zamawiający nie powinien żądać
wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części tylko i wyłącznie w jednej, określonej technologii, jeśli na
rynku istnieją inne równoważne, porównywalne technologie pozwalające na otrzymanie produktu o podobnej
funkcjonalności i jakości. Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, w przypadku
użycia w opisie przedmiotu zamówienia sformułowań wieloznacznych i nieprecyzyjnych, należy je zawsze
tłumaczyć na korzyść wykonawców, co może być problematyczne w trakcie realizacji, gdy okaże się, że strony tj.
wykonawca i zamawiający mieli co innego na myśli.
DOTYCZY INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH:
Norma precyzyjnie formułuje co należy zrobić, jakich materiałów i urządzeń użyć, aby można było uznać
instalację za wykonaną zgodnie z jej zaleceniami. Wykonanie instalacji z poszanowaniem norm jest niezbędne, aby
można było się ubiegać o nadanie jej odpowiedniego znaku CE, dopuszczającego do użytku. Cytowana norma
narzuca również system kontroli na poszczególnych etapach wykonywania prac. Prosimy o potwierdzenie, że do

instalacji gazów medycznych należy użyć komponentów ze statusem wyrobu medycznego wraz z certyfikatami
potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz pozostałych elementów podlegających
pod inne przepisy / normy np. rury, kształtki, lut wraz z dowodami ich zgodności.
Odpowiedź:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga wyposażenia w kolumnę laparoskopową oraz kolumnę
anestezjologiczną.
Zamawiający wymaga, aby instalacje gazów medycznych spełniały wymogi obowiązującej normy dotyczącej
systemów rurociągowych dla gazów medycznych. Zamawiający wymaga certyfikacji kompletnej instalacji gazów
medycznych na zgodność z wymogami normy, jako wyrób medyczny i nadania znaku CE z numerem jednostki
notyfikującej oraz zgłoszenia wykonanej instalacji jako wyrobu medycznego. Kwestia odpowiednich zgłoszeń i
certyfikacji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający będzie wymagał ww. dokumentów na etapie realizacji
inwestycji.
31. Pytanie
Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie zaproponowanego czasu przystąpienia do usunięcia awarii wskazanego
w §10 ust. 11 projektu Umowy wynoszącego obecnie tylko 2 godziny.
Jako profesjonalny Podwykonawca wiemy dobrze, że w zależności od stopnia jego skomplikowania czas ten może
nie pozwalać na odpowiednią reakcję. Ponadto czas zgłoszenia (tel, email, fax) może wypaść w dni świąteczne lub
wolne od pracy w którym reakcja naszych pracowników, lub pracowników firm podwykonawczych będzie znacznie
utrudniona lub niemożliwa, a wynikająca chociażby z nieobecności w miejscu pracy. Tym samym ryzyko
przekroczenia czasu reakcji narzucone przez Państwa a co za tym idzie niedotrzymania zobowiązań umownych
graniczy niemalże z pewnością. Mając doświadczenie w innych tego typach inwestycji zwracamy się zatem do
Zamawiającego z prośbą aby zmienić czas przystąpienia do usunięcia awarii na prawidłowo zgłoszoną awarię max
do 72h.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża czas przystąpienia do usunięcia awarii max do 24 godz.
W załączeniu projekt umowy.
32. Pytanie
Proszę o potwierdzenie czy zakresem objęte są również hydranty pożarowe zewnętrzne. Jeśli tak to proszę o
wytyczne do zaprojektowania tych elementów.
Odpowiedź:
Nie.
33. Pytanie
W PFU nie wymieniono projektu ani wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla II i III etapu
modernizacji. Czy wentylacja mechaniczna dla etapu II i III jest objęta zakresem opracowania?
Odpowiedź:
Opracowanie projektu i wykonanie instalacji mechanicznej dotyczy jedynie parteru – etap III – w ramach
opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowej przebudowy parteru zgodnie z załączoną koncepcją.
34. Pytanie
Proszę o podanie przewidywanej ilości szatni w przeznaczonym do zagospodarowania obszarze 100 m2 w budynku
A. jakie pomieszczenia oprócz szatni są przewidywane w tym miejscu?
Odpowiedź:
Zakres nie objęty postępowaniem.
35. Pytanie
SIWZ XX.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę, w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o której mowa
w pkt. 7, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zabezpieczenie
w wysokości 30% zabezpieczenia obejmuje jedynie roszczenia z tytułu rękojmi za wady i zwracane jest po
zakończeniu tego okresu i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Wnosimy o dostosowanie ww. zapisów SIWZ do wymagań ustawowych (tak jak jest w Umowie § 14 ust. 6.2) i
wykreśleniu zwrotu „...lub gwarancji jakości”.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z pkt. XX SIWZ z dnia 15 kwietnia 2016r. ppkt. 7 i 8 słowa „ … lub gwarancji jakości ...”
36. Pytanie
Umowa § 14
3.Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej – gwarancja winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia
bezzwłocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia w
razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres, na
który niniejsza Umowa została zawarta powiększony o 30 dni.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 147 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania
umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednak
niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy choćby w najmniejszym stopniu nie powoduje konieczności
zapłaty przez wykonawcę na rzecz zamawiającego kwoty równej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, gdyż szkoda może być niższa niż wartość zabezpieczenia. Ponadto, kwotę wypłaty podaje się w żądaniu
zapłaty.
Dlatego wnosimy o zmianę zapisu z: „... kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia „, na:” .... każdej kwoty
lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości: ...... zł, niezwłocznie po otrzymaniu Państwa pierwszego,
pisemnego żądania zapłaty, .......”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę. Z zapisu § 14 ust. 3 umowy nie wynika,
aby Zamawiający był uprawniony do żądania całej kwoty równej wysokości zabezpieczenia – jest natomiast wyraźne
wskazane, że jest to kwota maksymalna jakiej może Zamawiający żądać od gwaranta.
37. Pytanie
Załącznik 1, Projekt Wykonawczy, folder IX Techno, 3 Wyposażenie - Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie czy
lista wyposażenia w folderze IX Techno Projektu Wykonawczego stanowi przedmiot dostawy, jeśli tak to prosimy o
opublikowanie parametrów granicznych, szczególnie dla sprzętów takich jaki: kolumny, panele przyłóżkowe.
Odpowiedź:
Dostawa sprzętu nie jest objęta postępowaniem.
38. Pytanie
PFU - Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy wyposażenie specjalistyczne (wyspecyfikowane w załączniku
nr 6 do PFU) stanowi przedmiot dostawy, jeśli tak to prosimy o opublikowanie parametrów granicznych,
szczególnie dla kolumn i myjni do endoskopów.
Odpowiedź:
Nie stanowi.
39. Pytanie
Czy Inwestor posiada prawa autorskie do Projektu koncepcyjnego autorstwa Krzysztofa Kadłubowskiego?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada.
40.Pytanie
Czy centrale wentylacyjne spełniają wymagania Dyrektywy Erp 2016, dotyczącej ograniczania zużycia energii ?
Odpowiedź:
Projekt był wykonywany przed 2016 rokiem, więc wówczas Dyrektywa Erp nie obowiązywała.

Ponadto Zamawiający zmienia treść:
- projektu umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 15 kwietnia 2016r. - załącznik nr 4 do niniejszego
pisma.
- SIWZ z dnia 15 kwietnia 2016 r.:

1.

Pkt. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
Zamawiający wykreśla pkt. D i pkt. G
Pkt. III ppkt. E otrzymuje brzmienie:
„Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację ww. zadania.”

2. Zamawiający zmienia pkt. IV SIWZ , który otrzymuje brzmienie:
„Termin realizacji zamówienia:
- roboty budowlane nie później niż do dnia 30 listopada 2016r.
- uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie nie później niż 12 grudnia 2016r.”
3.

Punkt XII SIWZ „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 9 maja 2016 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

4. Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 9 maja 2016r. o godz.
12.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.
ZATWIERDZIŁ:
dr med. Zbigniew J. Król
Dyrektor Szpitala

