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SR/XV-270-15(3)-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: 

1. Do oferty Wykonawca musi załączyć prawidłowo wypełnione przedmiary robót budowlanych. W 

związku z tym, czy Wykonawca sam może zmieniać przedmiary na podstawie odpowiedzi, czy 

Zamawiający uzupełni i poprawi przedmiary o załączone odpowiedzi? 

2. W zestawieniu wyposażenia znalazły się pozycje zestawienia wyposażenia medycznego, tj. np.: 

respiratory, łożka do intensywnej terapii, kardiomonitory, zestawy laryngoskopowe itp. Bardzo 

proszę o informacje, czy należy wyceniać pozycje zestawienia wyposażenia medycznego. 

3. Zamawiający zamieścił przedmiary dotyczące modernizacji piwnicy. Niestety nie ma żadnego 

opisu technicznego ani rysunków, na podstawie których można by było zweryfikować prace, które 

są w zakresie. W związku z tym bardzo proszę o informacje, czy modernizacja piwnicy jest w 

zakresie tego przetargu? Jeśli tak, to bardzo proszę o zamieszczenie projektu wraz ze 

zwymiarowanymi rysunkami dotyczącego piwnic. 

4. Na Państwa stronie internetowej została zamieszczona informacja, że publiczne otwarcie ofert 

zostało zawieszone. Czy dotyczy to także tego przetargu i publiczne otwarcie ofert się nie 

odbędzie? Rozumiem, że sytuacja związana z COVID-19 jest bardzo poważna, ale widzę tutaj 

brak konsekwencji w postępowaniu, bo dlaczego w takim razie została urządzona wizja lokalna 

dla wszystkich zainteresowanych przetargiem? Uważam, że jeśli dopuszcza się wizję lokalną to 

może odbyć się także publiczne otwarcie ofert. 

5. Proszę o opublikowanie kompletnego projektu branżowego dla zakresu elektryki i teletechniki. 

Zamawiający na swojej stronie zamieścił jedynie projekt instalacji elektrycznych dla zakresu 

poddasza – szatnie. 

6. Czy w ramach modernizacji szatni w piwnicy Zamawiający przewiduje prace elektryczne? Nie 

uwzględniono elektryki w piwnicy w przedmiarach, nawet demontażu i ponownego montażu 

osprzętu na czas malowania i szpachlowania. W przypadku konieczności rozbudowy lub wymiany 

instalacji proszę o uzupełnienie o projekt branżowy elektryczny dla piwnicy. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak, musi załączyć wypełniony przedmiar. Wykonawca może zmienić na podstawie 

odpowiedzi. 

Ad. 2. Wyposażenie medyczne organizuje szpital. 

Ad. 3. Tak, wyceny dokonujemy na podstawie przedmiarów. Nie wymaga się szczegółowych 

rysunków. Podczas wizji pomieszczenia będą dostępne. 

Ad. 4. Obostrzenia nie dotyczą tego przetargu. 

Ad. 5. Tak zostaną opublikowane. 

Ad. 6. Prace elektrycznych nie przewidujemy, Do wyceny jak w przedmiarze. Pomieszczenia będą 

dostępne podczas wizji. 

 

 


