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DoĘczy| po§tępowania

o

udzielenie zamówienia publicznego pn., ,,ll1,konanie pfac

ndnplacyjluch na poddasal budynku głównego szpitąla celem dostosowania go do potrzeb oddzialu

pediilł)icakgo ofaz pfac idiptactjnlch bloku opełacyjnego w Gołdapi"

GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, leprezentowana pftez Prczesa Zaftądl\
W opalciu o afi, 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Plawo Zamówień Publicmych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje odpowiedź na wniesioiy w dniu 26 listopatla br
drogąe-mailową wniosek o wyjaśnienietreściSIWZ w następując}łn zakresie:
Treśćpytania:
Blok operacy|ny:
a) brak w przcdmiarze

rozbiórek ścianprzcz.naczonych łv projekcie do rozbiórki,

b) kto ma dostarczyć i Zamontować zestaw mebli Ze stali kwasoodpomej ?,

Wc,

natfsku -jakie okładziny ścian i posadzek ?,
d) co jest Zaznaczone kolorcm zielonym w ścianach pomiędzy pomięszczęniem 2/03, a 2104 oflz
c) pomieszczenia sanitame:

um}nvalek,

2/13, a2/14 ?,
e) brak w przedmiarach oraz projektów na instalacje sanitame: Wod-kan, c.o. i

rł,entylacji

1) brak pelnych projektów na wykonanie insta]acji elokhYcznych, rozdzielnic
sfuuktu.alnego

LAN,

i

okablowania

g) w przedmizrrach elektrycznych brak opraw.

wjakim celu zamieszczono rysunek T-1 (technologia medyczna) ?
Wyjaśnienie:
h)

Ad a) ściaŃi zostały.jużlozeblaneJ a

t}Ąn sam}Ąn nię zostały ujęte

budowlanej,

w przedn,iarze robót branży

Ad b) dostawa mebli kwasoodpomych będzie lężaław gestii przyszłego wykonawcy.

Ad

c,)

okładżiny ściani posadzek musząbyć wykonane

Ad d) ściany pomiędzy pomieszczeniem 2/03

Z

wykładziny |CV, przeznaczonej dla szłitali.

ściaŃa lub okno nie otwieral]l€,
celem doświetlenia pomieszczenia, natomiast ścianypomiędzy pomieszczelliem 2/l3 a 2/1zt to okno
podarvcze
a 2/04 to przeszklona

Ad e) brak dokunentacji zwiry,a-nĄ z brańą sanitamą oznacza, że poniższa ptocedura pźetalgowa
nie obejmuje robót budowlanych z nią związanych, Zostały one wykonane w ramach prac Związanych
z tem]on]odemizacją sżpitala

Ad

! i g) brak dokumentacji

w niniejszym zakresie oznacza, że nic są one elenentenr ninicjszcj
procedury przetargowej, zostały one wykonane w ramach plac związanych z tcmlomodcmizacją
sżpitala

Ad

h)

technologia medyczna została ujęta
zobrazowania zalączono również rys.T-1
Treśćpyłania:
Adaptacja poddasza

w opisie częścibudowlancj, więc dla spójności i

pozycja wpust podłogowy szt,l0, cżego to dotyczy, brak
pozycji wskazujących na podłączenie tych wpustów ?,
a) w przedmiarze branży budowlanej istnie,je

b) brak projektów i przedmiaru na wykonanie robót
c) brak

pĄektu

bra ży sanitamęj,

na wykonanie branży elekt.ycznej.

Wyiaśnienie:
Ad a) wpust], pi, e\ł,i.izia]]. d]a:l:.tlysków w łazienl<:rolr, porli*ly 1]}. Za]ł.c W posadzce i
pod}a_czone do isl]ie].,irc] irlrt.l1ecji wod. - klr,r. r!ykonłne,j !, mmach ięnlomodemizacji szpilala,
Ad b) brak dokumentacji Związanej Z branzą sanitamą oznacza, że poniższa plocedura przetalgowa
nie obejmuje robót budowlanych z nią zwiąanych

Ad c) po

stronie pzyszłego wykonawcy robót adaptacyjnych leżałobędzic wykonanie prac
związanych z morrtażem gniazd wtykowych na istniejąccj instalacji eIektryczncj,

Cclem rł,l.jaśnir:niahlba:lljenl}," żc ninicjs7. procedua pźetargu dot,vczy adaptacji pomieszczeń
zarówno poddasza na oddział pediatryczny,jak i bloku operacyjnego, przy czy roboty budowlane
objęte niniejszyn zamówieniem to element końcowy prac pozwalających na uż}tkowanie tych
pomicszczęń z1odlie z ich pżez;laczeniem. Inwestycje na terenie szpita]a są prowadzone plzez
ramach termomodemizac,ji bud},nków szpitala, Zadaniem spółki
Powiat Gołdapsk
GoldMedica, .jest dop.owadzenie do całko\ł,itego wykończenia prac na ww. poddaszu budynku i
bloku opcracyjnym.

w

Ewentualny projekt branźy elekhycznej dostąrny jest

na stronie intemetowej

Powiatu

Gołdapskiego

httpsJ/bip.powiatgoldap.pl/zamowienie/82/termomodenrizacja-budyŃow-ochrony-zdrorłia-ios\łiaty-powiatu-goldapskiego.html
Treśćp)

tlnii:

Czy Zamawiający po uzupeinieniu kompletnyclr załącnrików może zmienić temin żłożeniaofcrt do
dnia 20,12.20l8 r ?

Wfiaśnienie:
Zanawiaiący nie przedłużaterminu składania ofeń
Treśćpytania:

Czy Zamawiający może anienić tenrrin rvykonania pżedmiotu postępowania przetalgowego do dnia
31,05,2019

r

?

wyjaśni€nic:
PowPsze nię stanowi zap},tania do treściSIWZ, plzy cz;yrr' Zamawiający nie pźedlużatęrminu
w_vkonania przedmiotu umowy,
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