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Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Informuje, że: 

Pytanie nr 1:  
W projekcie technologii, oraz wykonawczym instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach nr 10, 11, 
12, 15 występują kolumny sufitowe przy których wrysowano punkty poboru gazów medycznych (1xO, 1Xa, 
1Xv). Prosimy O jasną precyzyjną odpowiedź, czy punkty poboru gazów medycznych występujące w tych 
pomieszczeniach należy zamontować w ścianie zgodnie z opisem, rodzajem i ilością jak w PW, oraz 
przedmiarem robót instalacji gazów medycznych czy też przedmiotowe punkty poboru winny być 
zamontowane w sufitowych kolumnach elektryczno- gazowych w rejonie łóżka pacjenta. Jeśli w kolumnach 
to prosimy o podanie parametrów technicznych i wyposażenia tych urządzeń jak również poprawkę 
przedmiarów robót dopisując brakujące pozycje. 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający dokonał zmiany rysunku nr 5  w zakresie  sieci gazów medycznych, zweryfikowano 
przedmiar. 
Remontowane powierzchnie muszą osiadać:  

 pomieszczenie 10,11,12  wszystkie gazy medyczne z kolumn  oraz dodatkowo 
      sprężone powietrze ze ściany; 
*    pomieszczenie 9 i 15 wszystkie punkty gazów medycznych mają być  zamontowane  
      w ścianie; 
*    pomieszczenie nr 14 ma zawierać w ścianie jeden punkt sprężonego powietrza 

Zamawiający informuje,  że  istniejące kolumny anestezjologiczne są firmy HANAUPORT, które 
posiadają: systemy przywoławcze, gazy medyczne/ dwa gniazda– tlen medyczny, 1 gniazdo 
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sprężone powietrze, 1 gniazdo próżnia. 18 gniazd  230 V/50 Hz  i 2 gniazda RJ 45.-zamontowane  
w 2004 roku typ 800/600. 
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza: 
1) aktualny przedmiar robót branży sanitarnej pn. „Zał. Nr 48a- Przedmiar robót PW Instal. 
sanitarne” 
2) zmieniony rysunek nr 5 pn. „Zał. Nr 53a- Instalacja gazów medycznych PW”  
 
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2017-06-27 do godz. 10:00. 
Termin otwarcia ofert: 2017-06-27, godz. 10:30. 
 
1. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XII pkt 18  „SPOSÓB 

PRZYGOTOWANIA OFERT: Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w 
sposób następujący:”, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Zamawiający:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. 

Wykonawca – nazwa 
i adres  

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp 
Znak postępowania  ZP-855-2017 

Nazwa postępowania 
Przebudowa istniejących pomieszczeń na terenie Szpitala- segment C- III 
piętro dla potrzeby Endoskopii- zadanie nr 1 oraz prace budowlane na dachu- 
segment C- zadanie nr 2  

Nie otwierać przed 2017-06-27 
 
2. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XIII „Miejsce i termin składania ofert”, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

Miejsce składania ofert Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

Termin składania ofert 2017-06-27 godzina 10:00. 
Termin otwarcia ofert 2017-06-27 godzina 10:30. 
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2. W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 
 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

Jolanta Jarząb  


