
              
   
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY                                

SZPITAL KLINICZNY                                                           

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO           

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                            

w Katowicach 

                                  

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na rroobboottyy  aawwaarryyjjnnee..                          

Nr sprawy:  ZP – 17 - 005 BN. 

               W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając 

zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) , udzielam następującej 

odpowiedzi: 

Pytanie 1) Nasza firma prowadzi wstępny etap oceny możliwości sprostania 

warunkom ogłoszenia. Dlatego też zbierając niezbędne informacje w zakresie zapoznania 

się ze szczegółami dotyczącymi naszego zakresu prac proszę o odpowiedź czy jest 

możliwość podjechania na miejsce i rozmowy o szczegółach i zakresie przewidywanych 

prac. Nasza firma zwykle dzieli tego rodzaju zadania na etapy budowlane oraz instalacyjne. 

Sprawami stricte budowlanymi zajmować się będzie firma ………… a sprawami 

instalacyjnymi firma ……… która specjalizuje się w gazach medycznych jak również 

w zakresie wykonuje instalacje wodnokanalizacyjne. Chcąc poznać bardziej szczegółowo 

obiekt szpitala planujemy przyjrzeć się i omówić zakres prac które opisane są w ZP-17-005-

BN-SIWZ jako „Roboty Awaryjne” oraz „Pozostałe Zlecenia” w szczególności omówić Zakres 

prac wchodzący w „Pakiet 1” tu cenne będzie też poznanie instalacji gazów począwszy od 

źródeł poprzez istniejące piony szafy zaworowe skończywszy na punkach poboru gazów. W 

zakresie tej oceny będziemy chcieli zobaczyć dokumentacje czy też wizualnie określenie 

rodzaje kolumn, mostów, paneli, oraz całego sprzętu stosowanego w szpitalu jako 

składowe części instalacji gazów medycznych. Resztę mam nadzieje że udało by się nam na 

miejscu omówić. Tego rodzaju spotkanie ma dla nas szczególne znaczenie bowiem 

stanowić będzie podstawę rzetelnej wyceny. Odp. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, 

że dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców, wyznacza termin wizji lokalnej na 

dzień 01.02.2017 roku na godzinę 9-tą. Zbiórka w Dziale Technicznym - budynek przy 

bramie głównej. 
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