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nr rej. 2.478/N/11 (51)

WYKONAWCY
zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na
potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”
Ogłoszenie o zamówieniu nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.
Ogłoszenie nr 29674-2011 z dnia 25.02.2011r. o zmianie ogłoszenia

Na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi
na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.
VII.
DOTYCZY GAZÓW MEDYCZNYCH:
26. W przedmiarze instalacji gazów medycznych zaniŜono ilość:
- rurociągów
- złączek
- trójników
- połączeń lutowanych
- ilość wykuć bruzd – brak w przedmiarze
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w ofercie naleŜy wycenić powyŜsze materiały zgodnie z projektem
budowlanym instalacji gazów medycznych rys. nr 1 „Gazy medyczne – rzut oddziału A i IT”
Odpowiedź : Instalacje gazów medycznych naleŜy wycenić na podstawie załączonego przedmiaru
robót, w którym w części 1 dodano pozycje 28, 29 i 30.
II.
55. Czy wyposaŜenie wchodzi w zakres Zamówienia? Jeśli tak proszę o przekazanie dokładnego zestawienia
wyposaŜenia oraz w jakiej pozycji naleŜy je doliczyć.
Odpowiedź : Wynikające z projektu technologii wyposaŜenie typu : aparatura i sprzęt medyczny, meble, itp.
nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.
56. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawarto zapis , iŜ w przypadku
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
1

wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Jeśli Zamawiający podtrzymuje ten zapis proszę o
przedstawienie kolejności waŜności dokumentów.
Odpowiedź : Umowa, dokumentacja projektowa (rysunki), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót, wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy, wyceniony przedmiar robót.
109. W §10 pkt. 2 projektu umowy Zamawiający zawarł zapis, iŜ wynagrodzenie zawiera między innymi
koszty zmian w postanowieniach umowy. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie co oznacza powyŜszy
zapis i jakie koszty Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej z tytułu zmian w
postanowieniach umowy.
Odpowiedź : W § 10 ust. 2 Projektu umowy oraz w pkt 12.2 SIWZ wykreśla się na końcu zdania „ zmian w
postanowieniach umowy”, a dodaje się zapis „ koszty procedury związanej z uzyskaniem Wpisu do Rejestru
Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych”.
110. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosił 5 lat. Niektóre
urządzenia np. centrale wentylacyjne musza być od momentu uruchomienia serwisowane przez
producenta - jest to bezwzględny wymóg zachowania gwarancji. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający
będzie ponosił koszty serwisu czy wykonawcy mają uwzględnić koszty 5 letniego serwisu w cenie
ofertowej.
Odpowiedź : Koszty te ponosi Wykonawca.
111. Proszę o zmianę zapisu projektu umowy w zakresie kar za odstąpienie lub rozwiązanie umowy. W
§14 pkt. 1 c projektu umowy widnieje, iŜ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. Natomiast z §14 pkt. 2 wynika, iŜ Zamawiający
zapłaci karę Wykonawcy w wysokości 10% wynikającą z tych samych przyczyn o których mowa
powyŜej. Nie widzę Ŝadnych podstaw, aby Zamawiający wykorzystując moŜliwość narzucenia
Wykonawcom warunków umowy chronił interesy swoje kosztem drugiej strony, naruszając tym samym
obowiązujące zasady zawierania umów. W związku z powyŜszym wnoszę o zmianę przedmiotowych
zapisów i określenie równych kar dla Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku wystąpienia
okoliczności o których mowa powyŜej.
Odpowiedź : Zapis § 14 pkt 1c Projektu umowy pozostaje bez zmian.
112. Proszę o udostępnienie przez Zamawiającego kosztorysów w formie szczegółowej. Jest to
niezbędne, aby Wykonawcy dokonali prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Ilości
materiałów zawarte w zestawieniu materiałów udostępnionych przez Zamawiającego są róŜne od tych
które wynikając z katalogów przy zachowaniu norm i nakładów na poszczególne materiały. Oznacza to
Ŝe, Zamawiający posiadając szczegółową wiedzę co do warunków technicznych i jakościowych
wykonania przedmiotu zamówienia dokonując kalkulacji zmienił nakłady na poszczególne materiały.
Koniecznym jest, aby Wykonawcy w celu wykonania prawidłowej kalkulacji wartości przedmiotu znali
wszystkie przesłanki jakimi kierował się Zamawiający dokonując kalkulacji ceny. Zastosowanie innych
norm na poszczególne materiały lub inne składniki cenotwórcze spowoduje ze niektóre elementy mogą
być niedoszacowane, a pozostałe wyceniono zbyt wysoko. Ponadto mając na uwadze, iŜ rozliczenie ma
nastąpić na podstawie kosztorysów powykonawczych wnosimy aby Zamawiający zawarł wymóg, iŜ do
oferty mają być załączone kosztorysy szczegółowe. W przypadku rozliczenia kosztorysowego z jakim
mamy do czynienia w przedmiotowym zamówieniu tylko kosztorysy szczegółowe umoŜliwią
Zamawiającemu dokonanie porównywalnej i rzetelnej oceny ofert ( co jest jego bezwzględnym
obowiązkiem Zamawiającego). Ponadto Kosztorysy szczegółowe zaakceptowane przez Zamawiającego
są bezsporną podstawą wykonania kosztorysów powykonawczych, gdyŜ wszystkie normy i nakłady
rzeczowe jakie Wykonawca uwzględnił kalkulując cenę ofertową są bazą wyjściową do wykonania
kosztorysów powykonawczych. Tylko w sytuacjach robót dodatkowych lub nieprzewidzianych moŜe
nastąpić zmiana nakładów w stosunku do kosztorysu ofertowego. Mając na uwadze, iŜ szpital jest
instytucją działająca w oparciu o ustawę o finansach publicznych tylko rozliczenie przedmiotu umowy
kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie kosztorysu szczegółowego będącego
załącznikiem do oferty daje Zamawiającemu pewność, iŜ roboty zostały rozliczone naleŜycie z
dochowaniem wszelkich zasad, w tym równieŜ bezstronności osób sprawdzających kosztorysy
obowiązujących podmioty działające w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz
wydatkujących pieniądze publiczne. Mając powyŜsze na uwadze wnoszę o:
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a. załączenie do siwz kosztorysów w formie szczegółowej;
b. wprowadzenie wymogu załączenia do oferty kosztorysów wykonanych przez Wykonawców
formie szczegółowej.
Odpowiedź : Dotychczasowy zapis pkt.12.5 SIWZ: „Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia
zostanie przedstawiona w formie wycenionego przez Wykonawcę metodą uproszczoną Przedmiaru
Robót wraz z Tabelą Elementów Scalonych i Zestawieniem Materiałów, z podaniem składników
cenotwórczych : Robocizna, Koszty pośrednie, Zysk, Koszty zakupu, sporządzonych odrębnie : dla
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dla Izby Przyjęć Planowych, dla Stacji Uzdatniania
Wody, i jako suma wartości kosztorysowych przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO
(Formularz Nr 1)” zastępuje się zapisem : „Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie
przedstawiona w formie wycenionego przez Wykonawcę metodą uproszczoną Przedmiaru Robót wraz
z Tabelą Elementów Scalonych, z podaniem składników cenotwórczych : Robocizna, Koszty
pośrednie, Zysk, Koszty zakupu, sporządzonych odrębnie : dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, dla Izby Przyjęć Planowych, dla Stacji Uzdatniania Wody. Pod kaŜdą Tabelą Elementów
Scalonych zamieszczone zostanie zestawienie dla zakresów robót objętych poszczególnymi stawkami
podatku VAT (np. stawka 23% , stawka 8%) : cena netto, kwota podatku VAT, cena brutto, i jako
suma tych wartości przeniesiona do FORMULARZA OFERTOWEGO (Formularz Nr 1)”.
Ponadto w pkt 10 SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert w ppkt 10.1.12) wykreśla się słowa ”i
Zestawieniem Materiałów”
113. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi miedzy innymi wykonanie instalacji gazów medycznych.
Przyjęte wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej regulacje prawne, w szczególności te zawarte w
dyrektywie nr 93/42/EEC, Ustawie o Wyrobach Medycznych oraz przepisach powiązanymi, wskazuje
jasno, Ŝe Instalacja Gazów Medycznych jako całość jest wyrobem medycznym. Skoro tak to musi
odpowiadać odpowiednim rygorom i po wykonaniu uzyskać stosowny znak CE. Zgodnie z
obowiązującym prawem system instalacji gazów medycznych musi być dostarczony, zamontowany i
uruchomiony przez dostawcę, który jest wytwórcą wyrobu medycznego, posiadającego wdroŜony i
certyfikowany system zarządzania ISO PN-EN 13485. Większość firm wykonawczych oraz znaczna
część kierownictwa szpitali bagatelizuje ten wymóg oraz daje przyzwolenie na wykonanie instalacje
gazów medycznych firmom, które nie posiadają odpowiednich uprawnień, a co gorsza kwalifikacji i
doświadczenia. Skutki takiego postępowania mogą doprowadzić do utraty zdrowia a nawet śmierci
pacjenta. NaleŜy wspomnieć, Ŝe znajomości prawa po stronie kierownictwa szpitali nie zwalnia ich od
odpowiedzialności za skutki tego faktu. W związku z powyŜszym czy Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca załączył do oferty certyfikat potwierdzający, iŜ zgodnie z obowiązującym prawem
moŜe wykonywać instalację gazów medycznych?
Odpowiedź : W pkt 6 SIWZ dodaje się ppkt. 6.3 A o następującej treści : „Na potwierdzenie, Ŝe system
rurociągowy dla gazów medycznych spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca składa Certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością ISO PN – EN 9001 i ISO PN – EN 13485 oraz Certyfikat CE”
W pkt 12.2. SIWZ wykreśla się na końcu zdania „ zmian w postanowienia umowy” a dodaje się zapis
„koszty procedury związanej z uzyskaniem Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów
medycznych”.
W Projekcie umowy w § 7 ust.7 pkt 9) dodaje się „oraz system rurociągowy dla gazów medycznych”
W Projekcie umowy w § 7 ust.7 dodaje się pkt 11) „ Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji
gazów medycznych”,
W Projekcie umowy w § 10 ust. 2 wykreśla się na końcu zdania „ zmian w postanowienia umowy” a dodaje
się zapis „ koszty procedury związanej z uzyskaniem Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla
instalacji gazów medycznych”.
PRACE ELEKTRYCZNE
114. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w pozycji przedmiaru elektrycznego: Przewody
kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur - poz. 11.
Odpowiedź : robocizna (rozszerzenie pozycji 10) N2XH-J 3x2,5, N2XH-J 3x1,5,N2XH-J 3x6,N2XH-J 5x6
115. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w pozycji przedmiaru elektrycznego: Oprawy
oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa ... - poz. 12,13
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Odpowiedź :
2x14W EVG,

poz.12-oprawy AP418PPMG8K AGAT PLUS 4x18W PLX, BM22214G9 BERYL M22

BM22214G9 BERYL M22 2x14W EVG z modułem awaryjnym 2h,AC314I65PPMSH AGAT Clean 3x14W
PPAR MAT SH IP65(podział 2+1),AC314I65PPMSH AGAT Clean 3x14W PPAR MAT SH IP65(podział
2+1) z modułem awaryjnym 2 h, AC414I65PPSH AGAT Clean 4x14W PPAR SH IP65(podział 3+1),
AC414I65PPSH AGAT Clean 4x14W PPAR SH IP65(podział 3+1)z modułem awaryjnym 2h,świetlówki
FH 14W/840,świetlówki LW 18W/840
poz.13- AM218TCLOPALG8 Ametyst 2x18W, AM218TCLOPALG8 Ametyst 2x18W z modułem
awaryjnym 2h, AM224OPALG9 Ametyst 2x24W,świetlówki Dulux F 24W/840,świetlówki Dulux F
18W/840
116. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w pozycji przedmiaru elektrycznego: Aparaty
elektryczne o masie do 2.5 kg - poz. 9, 10
Odpowiedź :

Dotyczy Stacji Uzdatniania Wody : poz.9 -Bi 25A/25, poz. 10- wkładki 25A

117. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w pozycji przedmiaru elektrycznego: Wyłącznik
nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - poz. 16-20
Odpowiedź : Dotyczy Stacji Uzdatniania Wody: poz. 16- NC 316, poz. 17-NC 116, poz. 18- FRX 340, poz.
19-wyzwalacz do FRX, poz. 20- lampka kontrolna
118. Proszę o uszczegółowienie co naleŜy wycenić w pozycji przedmiaru elektrycznego: Rozłącznik lub
wyłącznik przeciwporaŜeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - poz. 21-32
Odpowiedź : Dotyczy Stacji Uzdatniania Wody : poz. 21- ochronniki przepięciowe 4 polowe, poz. 22 – CD
441Z, poz. 23- CD 221Z, poz. 24- amperomierz SM 030, poz. 25- voltomierz SM 500, poz. 26- przełącznik
SK 602, poz. 27- przełącznik SK 603, poz. 28- przekaźnik kontroli napięcia HRN-43N, poz. 29- przekaźnik
kontroli prądu PRI 42, poz. 30- lampka EE 960, poz. 31- wyłącznik silnikowy, poz. 32- gniazdo SN 216
119.

Proszę o udostępnienie szczegółowej wersji przedmiaru robót elektrycznych.

Odpowiedź : Jak odpowiedź na pytanie nr 112
PRACE INSTALACYJNE
120. Czy medyczne jednostki zasilające(zawieszone, mostowe panele zasilające w gaz. med.) są
przedmiotem tego zamówienia. Czy naleŜy doliczyć w odrębnej pozycji?
Odpowiedź : nie są przedmiotem zamówienia
121.

Proszę o podanie wszystkich parametrów technicznych zaprojektowanych central wentylacyjnych.

Odpowiedź : Parametry central podane w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym w części obliczeniowej
(wydajności i spręŜ) natomiast wielkości gabarytowe central dobrano na podstawie AERO-SERWICE INC
tel./fax 34 365 7489 kom. 502 559 696 e-mail aeroserwice@wp.pl)
122. W jaki sposób Zamawiający przewiduje montaŜ rurociągów- czy ma to być system naścienny czy
chowany w bruzdach? Czy naleŜy doliczyć wszystkie potrzebne prace w odrębnych pozycjach? Jeśli tak
to w jakie prace i w jakich ilościach?
Odpowiedź : Rurociągi wykonać zgodnie z projektem. (na salach chorych niedopuszczalne prowadzenie
przewodów natynkowo). Prace potrzebne do wykonania instalacji określa wykonawca.
123.

Proszę o podanie parametrów technicznych central:

- spręŜu dyspozycyjnego, klasy filtracji, klasy tłumienia
Odpowiedź : Odpowiedz jak pytanie 121. Filtry na centralach min. EU-5.
124. Czy centrale mają być wyposaŜone w nagrzewnice czy znajdować się poza centralą na kanałach?
Czy naleŜy doliczyć wszystkie potrzebne prace w odrębnych pozycjach? Jeśli tak to w jakie prace i w
jakich ilościach?
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Odpowiedź :
Centrala w piwnicy obowiązkowo z nagrzewnicą, centrale podstropowe – jeŜeli jest
moŜliwość wykonawcza to w centrali, lecz moŜe być nagrzewnica kanałowa. Nagrzewnice wg. C.T. schemat
rys. PW-7. Ilość prac określa wykonawca.
125.

Czy wszystkie kratki nawiewne naleŜy wyposaŜyć w filtry HEPA klasyH13?

Odpowiedź : Filtry HEPA wg Projektu Wykonawczego rys. nr 2 (wentylacja-parter rzut oddziału A i IT)
STACJA UZDATNIANIA WODY
126. W przedmiarze robót budowlanych Zamawiający nie przewidział montaŜu nadproŜa nad osadzanymi
drzwiami? Czy naleŜy je doliczyć odrębnej pozycji? Jeśli nie to czy Zamawiający zamontuje nadproŜe
we własnym zakresie?
Odpowiedź : W ściance działowej nie będzie naproŜa
127. W przedmiarze w pozycjach dotyczących tynkowania Zamawiający nie ujął osadzania naroŜników
tynkarskich. Czy naleŜy je wycenić odrębnej pozycji? Jeśli nie to czy Zamawiający dopuszcza
pozostawienie naroŜników bez zabezpieczenia, a tym samym wziąć odpowiedzialność za częste ubytki
na naroŜach?
Odpowiedź : Nie przewiduje się naroŜników tynkarskich
128. W przedmiarze Zamawiający nie uwzględnił montaŜu ościeŜnicy drzwiowej. Czy naleŜy je doliczyć
w odrębnej pozycji? Jeśli nie to czy Zamawiający zamontuje ościeŜnicę we własnym zakresie?
Odpowiedź : Koszt ościeŜnicy i jej montaŜu naleŜy ująć w poz. 13 przedmiaru
129. W przedmiarze Zamawiający nie przewidział prac od strony Komunikacji Związanych z montaŜem
stolarki drzwiowej. Czy prace te naleŜy doliczyć w odrębnej pozycji? Jeśli tak to jakie i w jakiej ilości?
Jeśli nie to czy Zamawiający dopuszcza pozostawianie " nie wyprawionej ściany" po zamontowaniu
stolarki?
Odpowiedź : Zamawiający przewidział powyŜsze prace i naleŜy je ująć w pozycji 15 i 17 przedmiaru
XII .
1. Zamawiający udzielając odpowiedzi dnia 17.02.2011 na pytanie V. 1. wykreślił z pkt 10 SIWZ Opis
sposobu przygotowania ofert zapis " i Zestawieniem Materiałów" tym samym rezygnując z
przedstawienia przez Oferentów zestawienia jakimi materiałami posługiwać się będą podczas
wykonywania inwestycji.
Zamawiający w pkt 3.5. SIWZ zawarł zapis, iŜ dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie
rozwiązań równowaŜnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niŜ podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niŜ
określone w tej dokumentacji.
Zgodnie z orzecznictwem KIO (KIO 2145/10 WYROK z dnia 13 października 2010r.) na
zamawiającym ,który dopuszcza moŜliwość rozwiązań równowaŜnych, ciąŜy obowiązek dokładnego
opisu określeń precyzujących wymogi zamawiającego w zakresie równowaŜności. Precyzyjne określenie
równowaŜności daje bowiem moŜliwość oceny i porównania złoŜonych ofert, produkt równowaŜny to
produkt, który nie jest identyczny, toŜsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
zamawiającego, zbliŜone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Zamawiający winien opisać
przedmiot zamówienia lub jego elementy do których zamawiający dopuszcza zamienniki równowaŜne w
taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jaki produkt oraz na jakich warunkach mogą
zaoferować, aby spełniał on wymagania siwz. Niezbędne jest, aby taki opis był sporządzony w sposób
jasny, zrozumiały i zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty.
Zamawiający winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równowaŜności produktów, w
oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w siwz.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie tylko umieścił szczątkowe opisy niektórych
materiałów, ale takŜe zdecydował się na pozostawienie w projekcie szeregu rozbieŜności pomiędzy
wymaganiami dla tego samego materiału (w projekcie występują nieporównywalne propozycje m. in.
sufitów podwieszanych).
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Wobec powyŜszego moŜna stwierdzić, iŜ Zamawiający, rezygnując z przedstawienia w ofercie
Zestawienia Materiałów, zrezygnował z moŜliwości porównywania ofert lub co gorsza zdecydował się
na dokonywanie ich oceny na podstawie własnej wiedzy lub subiektywnej oceny, a nie na podstawie
przedłoŜonych w ofertach dokumentów, co w konsekwencji moŜna uznać za naruszenie zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców ( art. 7ust. 1 ustawy PzP)
Zamawiający w par 10 ust. 3 pkt 2 zawarł zapis, iŜ w przypadku wystąpienia robót które nie
będzie moŜna rozliczyć na podstawie cen jednostkowych przedstawionych przez Oferenta w ofercie
rozliczane one będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a Zatwierdzonych
przez Zamawiającego. Zatem w przypadku gdy w kosztorysach ofertowych nie określono cen
jednostkowych dla pozycji- brakujące ceny liczy się metodą kalkulacji szczegółowej przy zastosowaniu
cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) pobranych z kosztorysu ofertowego i katalogów nakładów
rzeczowych. Zatem rezygnując z wymagania przedstawienia Zestawienia materiałów w którym to
Oferent przedstawia ceny na poszczególne materiały pozostawił Oferentowi pełną dowolność w
kształtowaniu cen za materiały w przypadku wystąpienia tych robót.
Ponadto punkt ustawy Pzp odnoszący się do zasad uczciwej konkurencji wiąŜe się równieŜ z tym,
iŜ przy ocenie ofert zamawiający powinien zapewnić uczciwą konkurencję m.in. poprzez sprawdzenie,
czy składana oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 16.4.1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) albo czy nie zawiera
raŜąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wobec braku moŜliwości sprawdzenia przez
Zamawiającego poszczególnych cen materiałów oferent moŜe materiały wycenić za kwotę 0,00 zł co z
całą pewnością stanowić będzie raŜąco niską cenę, a czego nie będzie moŜna stwierdzić z powodu braku
zestawienia materiałów.
W związku z powyŜszym wnoszę o przywrócenie zapisów pkt.12.5 SIWZ: "Cena za
wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przedstawiona w formie wycenionego przez Wykonawcę
metodą uproszczoną Przedmiaru Robót wraz z Tabelą Elementów Scalonych i Zestawieniem
Materiałów, z podaniem składników cenotwórczych : Robocizna, Koszty pośrednie, Zysk, Koszty
zakupu..." oraz ponownie o:
•

załączenie do siwz kosztorysów w formie szczegółowej;

•

wprowadzenie wymogu załączenia do oferty kosztorysów wykonanych przez Wykonawców w
formie szczegółowej.

Odpowiedź : Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z materiałów określonych w
dokumentacji projektowej. Zgodnie zaś z zapisem pkt 3.5. SIWZ „ ... Zamawiający dopuszcza ujęcie w
ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równowaŜnych polegających na zastosowaniu innych
materiałów i urządzeń niŜ podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametrów nie gorszych niŜ określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego”.
Pozostawia się zatem zapis pkt 10.1.12)SIWZ i pkt. 12.5 SIWZ zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego
udzieloną w dniu 17.02.2011r.
2. Udzielając odpowiedzi na pytanie VIII. 1. narzucił zastosowanie 8% stawki VAT przy kalkulacji ceny
za wodę. Proszę o przedstawienie w jaki sposób naleŜy wyodrębnić kwotę za wodę i naleŜną za nią
stawkę VAT 8% z kosztorysu którego pozostałe nakłady i pozycje podlegają stawce 23%? Czy
Zamawiający dopuszcza pozostawienie dla wody stawki VAT 23%?
Odpowiedź : Zgodnie z § 6 ust.2 Projektu Umowy „ ... Rozliczenia za zuŜyte media nastąpi według
taryfikatorów dostawców mediów :
ENEA i AQUANET, na podstawie:
a) wskazań podlicznika zamontowanego przez Wykonawcę (energia elektryczna)
b) ryczałtu : 2m3 / 1 osobę / 1 miesiąc (woda)
Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za zuŜyte przez niego media, po rozliczeniu końcowym
niniejszej umowy”.
6

XIII .
1. W związku ze zmianą ilości m2 wykonania posadzki w korytarzu– punkt 6.23 z ilości 69,5504 na
69,70m2 oraz zmianą materiału układanego na posadzi (była wykładzina, obecnie do wyceny ma zostać
przyjęte wykończenie płytkami gresowymi), proszę o informację jakimi wymiarowo płytkami ma zostać
wykończona posadzka oraz czy w związku z tym pozycja 6.24 zostaje usunięta? Jaką naleŜy przyjąć
ilość przypadającą na cokół z pozycji 6.25? jaki materiał w kosztorysie ująć przy skalkulowaniu cokołu?
Odpowiedź : płytki gresowe 30x30cm, poz. 6.24 zostaje usunięta,cokół z gresu-ilość przyjąć z poz. 6.25
(3,984m2)

XIV .
1. Proszę o określenie czy zestawy nadłóŜkowe są przedmiotem zamówienia , jeśli tak to proszę o
wskazanie numeru pozycji w przedmiarze
Odpowiedź : Zestawy nadłóŜkowe nie są przedmiotem zamówienia
2. W przedmiarze Architektura poz 10.4 dotyczy drzwi D5 zgodnie z odpowiedziami z dnia 17.02.2011r
3szt natomiast w opisie pozycji 11.3 występują równieŜ drzwi D5 lecz z przedmiaru i z zestawienia
stolarki nie wynika ile sztuk naleŜy przyjąć w pozycji 11.3 . Proszę o odpowiedź ile sztuk drzwi naleŜy
przyjąć w pozycji 11.3 dla drzwi D5
Odpowiedź : W pozycji 11.3. naleŜy przyjąć drzwi D3-5szt
drzwi D4-2 szt
XV.
1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu przeprowadzenia jeszcze jednej wizji lokalnej w
powyŜszej sprawie.
Odpowiedź : Ponowna wizja lokalna odbędzie się w dniu 07.03.2011r. o godz. 13:00.
2. W związku z pojawieniem się zapisu : ”w zakresie potwierdzenia , ze oferowane dostawy , usługi lub
roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: zaświadczenie
niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami
jakościowymi, jeŜeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich” bardzo proszę o dokładne sprecyzowanie jaka jednostka , jaki
dokładnie podmiot ma poświadczyć zgodność tychŜe działań. Proszę o przekazanie szczegółowych
informacji w tej sprawie.
Odpowiedź : Zgodnie z zapisem pkt 6A SIWZ
3. W związku z dodaniem pkt 6.3A do SIWZ o treści „na potwierdzenie, Ŝe system rurociągowy do gazów
medycznych spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca składa certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością ISO PN-EN 9001 i ISO PN-EN 13485 oraz certyfikat CE” proszę o potwierdzenie, Ŝe
wystarczającym potwierdzeniem będzie, Ŝe Wykonawca składający ofertę powierzy firmie
podwykonawczej roboty związane z dostawą i montaŜem instalacji gazów medycznych, która spełnia
Państwa wymogi w zakresie posiadania Systemu Zarządzania Jakością ISO PN-EN 9001 i ISO PN-EN
13485 oraz certyfikat CE oraz posiada wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych elementów instalacji
medycznej i załączy te dokumenty do oferty.
Odpowiedź : Zgodnie z zapisem pkt 6.3.A SIWZ Zamawiający zaŜądał złoŜenia : „Na potwierdzenie, Ŝe
system rurociągowy dla gazów medycznych spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca składa
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO PN – EN 9001 i ISO PN – EN 13485 oraz Certyfikat CE”.
Formułując to Ŝądanie Zamawiający opierał się na § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
zgodnie z którym „ W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający moŜe Ŝądać w szczególności : ..
zaświadczenia niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
normami jakościowymi, jeŜeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich.
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4. Zwracamy się z pytaniem w sprawie zmian w umowie w następujących punktach :
• § 14 ppkt 1 ppkt a) – obecnie : „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień
opóźnienia”. Proponujemy zmianę na tekst „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy, za
kaŜdy dzień zwłoki”
• usunięcie § 14 ppkt 1 ppkt b)
• usunięcie § 14 ppkt 1 ppkt b)
Odpowiedź : Pozostawia się bez zmian
5.

W związku z pytaniem : „Prosimy o skorygowanie ilości okien i parapetów do demontaŜu – poz.
przedmiaru 1.9, 1.10, 2.9, 2.10. Podane ilości są niezgodne ze stanem faktycznym” – udzielili Państwo
odpowiedzi : „W kosztorysie ujęto dodatkowe powierzchnie demontowanych ścianek przeszklonych
wewnętrznych, prawidłowa ilość demontowanych okien – 8 szt. Intensywna Terapia, 8 szt. Izba Przyjęć”.
Proszę o podanie konkretnej ilości m2 demontowanych okien jaką naleŜy wycenić w pozycjach 1.9. 1.10.
2.9. 2.10.
Odpowiedź : Okna do demontaŜu : Intensywna Terapia 2,4m x 1,8m x 8 + 2,4m x 1,8m + 1,2m x 0,8m =
39,84m2 , Izba Przyjęć 2,4m x 1,8m x 8 = 34,56 m2

PowyŜsza informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiąŜąca i naleŜy ją uwzględnić w ofercie.

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji
mgr inŜ. Katarzyna Jankowska
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