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Proszowice, dnia 06.04.2021 r.

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na
Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2021
W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawów, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
Pytanie 1
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 14 dnia (np. na
dzień 23.04.2021 r.). Przypadająca w okresie przygotowania oferty przerwa świąteczna oraz obecnie
panująca w kraju i na świecie pogarszająca się sytuacja epidemiczna - w tym niekontrolowany wzrost
ilości zachorowań - powodują trudności w wycenie prac objętych przetargiem i uniemożliwiają uzyskanie
od kontrahentów (podwykonawców, dostawców) ofert, które będą korzystne i jednocześnie będę spełniać
wymagania opisane w udostępnionej przez Państwo dokumentacji.
Mając na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - o którym mowa w ustawie o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i aktualne wytyczne władz - wiele firm
podjęło decyzję o natychmiastowym uruchomieniu pracy zdalnej. To z kolei wpłynęło na spowolnienie
komunikacji pomiędzy pracownikami poszczególnych firm, projektantami, podwykonawcami
i dostawcami. W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty niezbędne będzie również dokładne
przeanalizowanie i uwzględnienie w wycenie udzielonych przez Państwo odpowiedzi na ewentualne
pytania oferentów. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.
Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych
i konkurencyjnych ofert. ”
Odpowiedź:
Zamawiający dwukrotnie przedłużał termin składania ofert. Termin 12.04.2021 r. jest terminem
ostatecznym.
Pytanie 2
„Czy w ramach postepowania należy dostarczyć i zamontować telewizory?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 3
„Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli poprzez środki dezynfekcyjne zamontowane na stałe
do ścian”
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli dozowniki na środki dezynfekcyne.

Pytanie 4
„Zamawiający zwrócił uwagę że Wykonawca będzie dostarczał materiały eksploatacyjne w trakcie
trwania gwarancji. Czy to również obejmuje środki dezynfekcyjne które są zamocowane do ścian.”
Odpowiedź:
Nie.
Dotyczy: gazy medyczne
Pytanie 5
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że szpital nie dysponuje źródłem sprężonego powietrza.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza, Szpital dysponuje źródłem sprężonego powietrza.
Pytanie 6
„Na projekcie technologii w folderze: „Adaptacja Oddziału Chirurgii 2021” w pomieszczeniu 5.45
Gabinet diag.-zab. na ścianie wrysowane są punkty poboru O,A,V. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach
niniejszego postępowania przetargowego należy wykonać i wycenić instalację sprężonego powietrza
medycznego.”
Odpowiedź:
Tak, należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Przypominamy jednak o konieczności aktualizacji
projektów branżowych zgodnie z SWZ.
Pytanie 7
„Czy w ramach postępowania należy dostarczyć i zamontować źródło sprężonego powietrza?”
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 8
„Jeżeli należy dostarczyć źródło sprężonego powietrza prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia.”
Odpowiedź:
W związku z odpowiedzią na Pytanie 7 - nie dotyczy.
Pytanie 9
„Jeżeli nie należy dostarczać źródła sprężonego powietrza prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać
instalację do kolumn oraz punktu w sali 5.45. i zaślepić ją do dalszej rozbudowy.”
Odpowiedź:
Należy wykonać instalację do kolumn oraz punktu w sali 5.45. Przypominamy jednak o konieczności
aktualizacji projektów branżowych zgodnie z SWZ.
Pytanie 10
„Jeżeli nie należy wykonywać instalacji sprężonego powietrza prosimy o potwierdzenie, że kolumn
chirurgicznych i anestezjologicznych nie należy wyposażać w punkty poboru sprężonego powietrza.”
Odpowiedź:
W związku z odpowiedzią na Pytanie 9 i koniecznością wykonania instalacji kolumny mają być
wyposażone w punkty poboru sprężonego powietrza.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 07.04.2021 r.
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