Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Proszowice, dnia 09.04.2021 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
„Wg przedmiaru do wyposażenia jest 5 szaf na budynku. Wg PB instalacji okablowania strukturalnego
14szaf. Które rozwiązanie trzeba wziąć pod uwagę podczas wyceny?”
Odpowiedź:
Dla instalacji IT obowiązującym przy wykonywaniu oferty jest projekt zawarty w pliku ”2019-it-projektproszowice-modernizacja.zip” w zakresie modernizowanych obszarów. Wynika z niego, że
w interesującym nas obszarze są 4 szafy (LPD_1, LPD_2, LPD_3, LPD_4), pozostałe widoczne na
rysunkach są poza obszarem objętym postępowaniem.
Pytanie 2
„Proszę o podanie wymagań sprzętowych dotyczących urządzeń aktywnych (instalacja LAN)”
Odpowiedź:
Urządzenia aktywne nie są przedmiotem zamówienia. Wymagania dotyczące pozostałego wyposażenia
szaf zawarte są w przedmiarze natomiast konkretne ilości należy zweryfikować w oparciu o projekt,
w szczególności do zawartości rysunku z pliku „rys9i10do IT.pdf” stanowiącego załącznik do odpowiedzi
na pytania zestaw 3.
Pytanie 3
„Czy przy składaniu oferty jest wymagany kosztorys ofertowy oraz czy jego punkty są wiążące, czy
stanowią jedynie formę pomocniczą przy sporządzaniu oferty.”
Odpowiedź:
Nie, przy składaniu oferty wymagane jest wskazanie zestawienia kosztów zgodnie z załącznikiem nr 1a
do SWZ.
Pytanie 4
„Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz okres poświąteczny, zwracam się z prośbą o wydłużenie
terminu składania ofert do dnia 19.04.2021. Umożliwi to wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert,
oraz zadania dodatkowych pytań.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
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