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WSM / DI – 381002/2011

Poznań, dnia 2 marca 2011r.
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

PYTANIA , które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28 lutego i 1 marca 2011r. :
XV.
1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu przeprowadzenia jeszcze jednej wizji lokalnej w
powyŜszej sprawie.
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.
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.
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)
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.
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