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Uczestnicy
postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego

na
Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz

wykonawczego dostosowania budynku głównego szpitala w Proszowicach do zgodności
z przepisami ppoż. 

Pytanie 1
„Proszę o podanie  powierzchni  budynku podlegającego opracowaniu w metrach kwadratowych,  oraz
kubaturę”

Odpowiedź:

ok. 9000m2 – ok. 30000m3

Pytanie 2
"Wykonawca  w  opracowaniu  poza  stanem  istniejącym  uwzględni  wszystkie  zmiany  dokonywane
i przewidziane do wykonania w budynku na podstawie opracowań projektowych dotyczących obecnie
trwającego  remontu,  koncepcji  zespołu  obrazowania  i  izby  przyjęć,  bloku  porodowego."  -  Czy
Zamawiający posiada powyższe materiały i może nimi dysponować? Na czym ma polegać uwzględnienie
zmian?  Przerysowanie  ?  Czy  dokonywane  zmiany  są  wykonywane  w  zakresie  uzyskanej  decyzji
pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Tak posiada i  może  nimi  dysponować.  Tak,  "sklejenie"  kilku opracowań i  inwentaryzacji  wraz z  jej
sprawdzeniem  i  ewentualną  poprawą  można  potraktować  jako  przerysowanie.  Dokonywane  zmiany
w  zasadniczej  części  są  w  trakcie  wykonywania  w  oparciu  o  odpowiednie  postępowania.
Niewykonywane koncepcje  muszą  zostać  "skorygowane"  do  wymagań  ochrony  pożarowej,  której
dotyczy niniejsze postępowanie. 

Pytanie 3
"Projekt  budowlano-architektoniczny –  3  dni  od  dnia  uzyskania  postanowienia  Komendanta  PSP."  -
podany termin z logistycznego punktu widzenia jest nierealny, chyba że Zamawiający zakłada złożenie tej
samej  dokumentacji  do pozwolenia  na budowę -  co  realnie  może  się  różnić  gdyż  Komendant  może
zalecić pewne zmiany w przyjętych rozwiązaniach a ich uwzględnienie w opracowaniu wymaga czasu.
Zwracamy się z prośbą o urealnienie i wydłużenie wskazanego terminu.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 4
"Projekt techniczny, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy – 30 dni od złożenia wniosku o zezwolenie na
budowę"  -  logicznym  jest  przedłożenie  projektu  technicznego  po  uzyskaniu  prawomocnej  decyzji
pozwolenia  na  budowę  chociażby  ze  względu  na  ewentualne  zmiany.  Proces  uzyskania  decyzji
pozwolenia na budowę wynosi  ok 65 dni,  w związku z czym przedłożenie projektu technicznego po
złożeniu wniosku nie zapewnia spójności opracowania dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o zmianę na
przedłożenie projektu technicznego, specyfikacji, przedmiaru i kosztorysu do 30 dni od dnia uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowę.”

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.


