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SR/XV-270-15(2)-SS/20           Poznań, dnia 10.04.2020 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizacją robót budowlanych – przebudowa Oddziału Toksykologii w 

Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu 

SR/XV-270-15-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na realizacją 

robót budowlanych – przebudowa Oddziału Toksykologii w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w 

Poznaniu 
 

PYTANIE: 

Zamawiający umieścił plik pdf o nazwie – cytat: „zestzwienie wyposażenia Oddział toksykologii” – 

jest on nieczytelny. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający umieścił na stronie czytelną wersją. 

 

PYTANIE: 

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 22.04.2020r. - zwracamy się z prośbą o 

zmianę terminu składania ofert na dzień 30.04.2020r. Poniżej przedstawiamy naszą argumentację.  

Zamawiający oczywiście wyznaczył termin mieszczący się w wymaganiach przepisów Ustawy PZP 

(wyznaczył minimalny termin tj. 14 dni od dnia ogłoszenia) jednak ten czas na przygotowanie oferty 

jest nieadekwatny do stopnia złożoności, wielobranżowości oraz szerokiego zakresu robót 

przewidzianych do realizacji. Nadmieniamy, że w okresie przygotowania oferty przydają święta, a 

ponadto w związku z panującą sytuacją epidemii, wiele firm oraz hurtowni w sposób znaczący 

ograniczają pracę i są problemy, aby uzyskać oferty od podwykonawców oraz oferty na materiały od 

hurtowni. Według naszej opinii wyznaczony termin jest nierealny na przygotowanie rzetelnych 

wycen. 

Mamy jednak nadzieję, że nie zależy Zamawiającemu na tym aby oferty były przygotowywane w 

pośpiechu, bez należytej analizy wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ich treść, a biorąc 

pod uwagę fakt, że codzienna działalność potencjalnych wykonawców zdecydowanie wykracza poza 

zadania związane z przygotowaniem tej konkretnej oferty prosimy o przychylenie się do naszej prośby 

o zmianę terminu składania ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Termin składania ofert zostaje podtrzymany – jak w SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Zamawiający wyznaczył wizję lokalną na dzień 15.04.2020r. 

Zgodnie z licznymi rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi profilaktyki przez 

zakażeniem COVID-19 oraz wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego według nas wizja lokalne 

obarczona jest dużym ryzykiem. Zwracamy uwagę, że wizja lokalna wymagałaby wejścia do 

pomieszczeń w obiekcie szpitalnym, co narażałoby zarówno Oferentów jak i osoby znajdujące się w 

obiekcie na ewentualną możliwość zarażenia się wisusem SARS-COV-2.  

W związku z powyższym liczymy na podanie pełnych informacji umożliwiających Oferentom 

przygotowania ofert bez konieczności wizji lokalnej wewnątrz budynku (np. opisaną dokumentacją 

fotograficzną). 
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W przypadku podtrzymania jednak Państwa opinii co do konieczności dokonania wizji lokalnej 

prosimy o : 

a) przygotowanie wizji lokalnej w taki sposób aby każdy z oferentów miał możliwość 

odbycia jej bez obecności innych Oferentów oraz bez obecności osób przebywających w 

pomieszczeniach w obiekcie. Powyższe pozwoli na ograniczenie rozprzestrzenianiu się 

wirusa. 

b) informację jakie środki ostrożności zostaną podjęte przez Zamawiającego podczas wizji 

lokalnej, które ograniczą możliwość ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. 

ODPOWIEDŹ: 

Wizja lokalna zostaje podtrzymana. Szpital zabezpieczy w środki ochrony osobistej to jest w maseczki 

i rękawice. 

 

PYTANIE: 

Zamawiający żąda dołączenia do oferty kosztorysów – zwracamy się z pytaniem w jakim celu 

Zamawiający żąda kosztorysów, skoro wynagrodzenie jest ryczałtowe ? Prosimy o zmianę zapisów 

SIWZ w ten sposób aby tylko Oferent, który zostanie wybrany na Wykonawcę złożył kosztorysy w 

terminie np. 3 dni przed planowanym terminem podpisania umowy. Aktualne żądania SIWZ znacznie 

zwiększą objętość ofert a w trosce o środowisko naturalne wnosimy o rozważenie powyższego 

naszego wniosku. 

ODPOWIEDŹ: 

Zapis w SIWZ zostaje podtrzymany ze względu na możliwość częściowego fakturowania – zachodzi 

konieczność potwierdzenia wykonanych prac. 

 

PYTANIE: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ dotyczących doświadczenia przy realizacji budów, 

tak aby warunek zostałem spełniony, jeżeli wykonawca wykaże ,że posiada dwie roboty na obiektach 

szpitalnych po 3 mln brutto oraz jedną robotę na obiekcie szpitalnym za 2,5 mln. z czego co najmniej 

w dwchó z nich wykonywano gazy medyczne lub jeżeli wykonawca wykonał w przeciągu 6 ostatnich 

lat 3 roboty po 3 mln, z czego w 2 wykonywano gazy medyczne. 

Nadmieniamy iż zmiana ta spowoduję większa ilość składanych ofert a co za tym idzie bardziej 

atrakcyjną cenę finalną dla Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Doświadczenie przy realizacji budów – podtrzymujemy zapis SIWZ. 

 

 

 

 

 


