
 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 
LECZNICTWA OTWARTEGO w WIELICZCE 
ul. Szpunara 20 
32-020 Wieliczka 
 
Nr sprawy: 02/ZP/SPZLO/PN/2015/R/2  Wieliczka dnia: 2015-06-03 
 
                                                             Komunikat nr 1 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-06-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie Przetarg nieograniczony, 
na: 

Modernizacja gabinetów specjalistycznych na II piętrze w budynku Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce etap I i II, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 
 
1. Poz. 13: Proszę o podanie krotności do pozycji, która określałaby na jaką odległość 
docelową należy wywieźć gruz. 
2. Poz. 15: Proszę o podanie krotności do pozycji, która określałaby na jaką odległość 
docelową należy wywieźć gruz. 
3. Poz. 18: Proszę o podanie krotności do pozycji, która określałaby na jaką odległość 
docelową należy wywieźć materiał z rozbiórki. 
4. Poz. 33: W pozycji tej ujęto ościeżnicę do ścian szkieletowych. Proszę o podanie symbolu 
drzwi do których należy tą ościeżnicę przyporządkować, biorąc pod uwagę ,iż w pozycji 
przedmiaru nr 32 ujęto 18szt ościeżnic do drzwi Dl ? 
5. Poz. 35: W pozycji tej ujęto skrzydła drzwiowe, aluminiowe. Proszę o podanie symbolu 
drzwi którego dotyczy ta pozycja, biorąc pod uwagę fakt ,iż w pozycji przedmiaru nr 40 
również ujęto drzwi aluminiowe (D2 i D3)? 
6. Poz. 41: Proszę o podanie dokładnych wymiarów (wysokość, długość) ścianek ujętych w 
tej pozycji. 
7. Poz. 42: Proszę o podanie dokładnych wymiarów (wysokość, długość) ścianek ujętych w 
tej pozycji. 
8. Element 2.5: Proszę o odpowiedź, czy ze względu na fakt, iż należy zerwać stare posadzki i 
skuć posadzkę cementową, nie należałoby wykonać nowej posadzki cementowej? W 
przedmiarach ujęta jest tylko wylewka samopoziomująca. Z doświadczenia wiemy, że takie 
rozwiązanie nie gwarantuje należytego wyrównania posadzki po rozbiórkach istniejących 
warstw. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o odp. pozycje. 
9. Poz. 81: Wg. rys. A-01 krzeseł pacjenta powinno być 14szt, wg. przedmiaru i wykazu 
wyposażenia meblowego 7szt. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny? 
10. Poz. 85: Wg. rys. A-01 taboretów lekarskich powinno być 3szt, wg. przedmiaru i wykazu 
wyposażenia meblowego 2szt. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny? 



 

 

11. Poz. 86: Czy biorąc po uwagę ilość umywalek (16szt), ilość pojemników na ręczniki 
(5szt) jest wystarczająca? Czy należy przyjąć do wyceny tylko 5szt? 
12. Poz. 87: Wg. rys. A-01 koszy na śmieci komunalne powinno być 15szt, wg. przedmiaru i 
wykazu wyposażenia meblowego 5szt. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny? 
13. Poz. 88: Wg. rys. A-01 koszy na odpady medyczne powinno być 15szt, wg. przedmiaru i 
wykazu wyposażenia meblowego 3szt. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny? 
14. Poz. 89: Czy biorąc po uwagę ilość umywalek (16szt), ilość pojemników na mydło (5szt) 
jest wystarczająca? Czy należy przyjąć do wyceny tylko 5szt? 
15. Poz. 90: Czy biorąc po uwagę ilość umywalek (l6 szt.), ilość pojemników na środki 
dezynfekcji (5szt) jest wystarczająca? Czy należy przyjąć do wyceny tylko 5szt? 
16. Poz. 96 : Czy Oferent może dostarczyć uniwersalny stół do badań, który będzie spełniał 
wszystkie parametry wymagane w specyfikacji poza możliwością trwałego blokowania kół? 
Czy Oferent może dostarczyć uniwersalny stół do badań, który będzie spełniał wszystkie 
parametry wymagane w specyfikacji (w tym również blokadę kół), poza tym iż będzie 
posiadał regulację nie hydrauliczną, a elektryczną? 
17. Poz. 97: Wg. rys. A-01 koszy na odpady medyczne powinno być 6szt, wg. przedmiaru i 
wykazu wyposażenia meblowego 4szt. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny? 
 
Biorąc po uwagę powyższe zapytania oraz zbliżający się w wielu firmach i sklepach 
wyposażenia medycznego okres urlopowy przypadający od 04.06-07.06.2015r., zwracam się 
z prośbą do Zamawiającego o rozważnie możliwości przesunięcia terminu składania ofert o 
okres pozwalający na przygotowanie rzetelnej wyceny. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu – „Modernizacja gabinetów 
specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Otwartego w Wieliczce przy ul. 
Szpunara 20.” 
 
ad.1.- Materiały z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i dokonać ich utylizacji. 
Pozycję należy uznać jako ryczałtową. 
 
ad.2.- Materiały z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i dokonać ich utylizacji. 
Pozycję należy uznać jako ryczałtową. 
 
ad.3.- Materiały z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i dokonać ich utylizacji. 
Pozycję należy uznać jako ryczałtową. 
 
ad.4.- Ościeżnice ujęte w pozycji przedmiarowej nr 32 dotyczą ościeżnic do drzwi 
gabinetowych w ścianach murowanych (symbol  D1),natomiast ościeżnica w pozycji 
przedmiarowej  nr 33 dotyczy drzwi zamontowanych na ścianie gipsowo-kartonowej 
pomiędzy pom. 4 i 5. 
 
ad.5.- Pozycja nr 35 pozycji przedmiarowej dotycząca skrzydeł drzwiowych aluminiowych  
do wykreślenia. 
 
ad.6.- Wymiary podane są w projektcie.  
Świetliki aluminiowe h=2,05m o długości: 668 cm + 71 cm + 235 cm + 207 cm 
Ścianka przeszklona z drzwiami do pom. 8 (Rejestracja) h=2,10m o długości 167cm 
 
ad.7.- Wymiary podane są w projektcie.  
Przegrody aluminiowe (wypełnienie pełne) h=0,9m o długości: 668 cm + 71 cm +235 cm + 



 

 

96 cm + 10 cm 
 
ad. 8. – Umowa ma charakter ryczałtowy i do decyzji Wykonawcy pozostawia się ocenę czy 
należy dodatkowo wycenić roboty które mogą być konieczne do wykonania a na etapie 
projektu nie wynikają bezpośredni z założonej technologii robót.  
 
ad. 9. - Ilość krzeseł pacjenta należy przyjąć wg wykazu wyposażenia meblowego. 
 
ad. 10. - Ilość taboretów lekarskich  należy przyjąć wg wykazu wyposażenia meblowego. 
 
ad. 11. - Ilość pojemników na ręczniki należy przyjąć wg wykazu wyposażenia meblowego. 
 
ad. 12. - Ilość koszy na śmieci komunalne należy przyjąć wg wykazu wyposażenia 
meblowego. 
 
ad. 13. -  Ilość koszy na odpady medyczne należy przyjąć wg wykazu wyposażenia 
meblowego. 
 
ad. 14. -  Ilość pojemników na mydło należy przyjąć wg wykazu wyposażenia meblowego. 
 
ad. 15. - Ilość pojemników na środki dezynfekcyjne należy przyjąć wg wykazu wyposażenia 
meblowego. 
 
ad. 16. - Zgodnie z załączoną specyfikacją uniwersalny stół do badan musi mieć funkcje 
trwałego blokowania kół bez tej funkcji stół nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. 
Zgodnie z załączoną specyfikacją uniwersalny stół do badan musi mieć regulację 
hydrauliczną bez tej funkcji stół nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. 
 
ad. 17. - Odpowiedź jak w pkt. 13. 
 

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

                                                                                              Dyrektor  

                                                                        Samodzielnego Publicznego Zespołu 

                                                                          Lecznictwa Otwartego w Wieliczce 

                                                                                lek.med Grażyna Kozak 

 


