Katowice, dn. 14.07.2011r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
na kompleksową modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej Nr sprawy : ZP-11-060BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z póżń.zm. ), udzielam następującej
odpowiedzi :
Pyt.1. Zamawiający wyznaczył na dzień 18 lipca wizję lokalną na godz 11tą. Prosimy o potwierdzenie, że
ewentualne pytania, nieścisłości nasuwające się po tej wizji można składać Zamawiającemu do końca dnia
18 lipca 2011 r.
Odp.: Zamawiający potwierdza.
Pyt.2. Czy oferent spełni warunek doświadczenia, jeśli wykaże się realizacją robót z zakresu rob. Ogólno
budowlanych, instalacji sanitarnych wod-kan,co, wentylacji, instalacji elektrycznych w zadaniach
polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
załączając odpowiedni dokument (typu referencje, opinia, protokół odbioru, faktura itp.) potwierdzający
zrealizowanie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończonym zadaniem w tym także jedno
zadanie w czynnym obiekcie służby zdrowia zgodnie z zapisem SIWZ dotyczącym tego obiektu służby
zdrowia, gdy suma wartości brutto tych zadań będzie wynosiła co najmniej 18 mln zł?
Odp.: Zamawiający w Rozdziale IV określił warunki udziału w postępowaniu, a w Rozdziale V określił
wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
Zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 4 " Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczeń i dokumentów według metody " spełnia- nie spełnia".
Tym samym na tym etapie postępowania Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na postawione
pytania.
Pyt.3 Prosimy o zamieszczenie przedmiarów elektrycznych zawierających podstawę wyceny KNR.
Pragniemy zauważyć, iż przedmiary elektryczne (3 szt.) jako jedyne nie zwierają podstawy wyceny, co
w znacznym stopniu utrudnia prawidłowe wykonanie wyceny. Prosimy więc o pilne uzupełnienie.
Pyt.4 W materiałach zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „projekty”,
dotyczące instalacji elektrycznej, znajduje się specyfikacja techniczna wykonania robót elektrycznych. Ten
sam plik znajduje się z zakładce „specyfikacje” Stwierdzony brak dokumentacji technicznej dla instalacji
elektrycznej , uniemożliwia wycenę tego zakresu prac.
Przedmiary mają charakter pomocniczy, zgodnie z zapisem §1 pkt 3 umowy, dlatego prosimy
o zamieszczenie w/w projektów technicznych, oraz wydłużenie terminu składania ofert o okres braku
dokumentacji technicznej – robót elektrycznych, na stronie Zamawiającego.
Odp. Przedmiary elektryczne i dokumentacja techniczna w załączeniu.
UWAGA! Odpowiedzi na pozostałe pytania wykonawców w opracowaniu. W celu uwzględnienia
w przygotowywanych ofertach wszystkich odpowiedzi Zamawiający zmienia termin składania
i otwarcia ofert.
AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT TO : 08 SIERPIEŃ 2011R GODZ.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30
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