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Wykonawcy w postępowaniu znak ZOZ.ZP-382-5/18 
 
 
 

 
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym pismem przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu przetargowym znak ZOZ.ZP-382-
5/18 pn. Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala 
Powiatowego w Strzyżowie. 
 
 
Pytanie 1: 
Mając na względzie interes ekonomiczny mojej firmy proszę o zwrotną odpowiedz czy 
Zamawiający dysponuje projektem Wykonawczym. Do przetargu załączył jedynie projekty 
budowlane dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne oraz przedmiary.  
 
W naszej opinii Opis zamówienia jest obarczony istotną wadą: brakiem ważnej, zarówno ze 
względów technicznych jak i finansowych, części opracowania w postaci projektu wykonawczego. 
  
Cenę należy zatem wyliczyć na podstawie załączonego do SIWZ projektu budowlanego, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów. 
  
Projekt budowlany służy do uzyskania uzgodnień z organami: ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony sanitarnej i wszelkich pozwoleń wynikających z prawa.  
 
Zamawiający, opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nakłada na Wykonawcę obowiązek 
dokładnego sprawdzenia tych opracowań i odpowiedzialność przerzuca na Wykonawcę. 
  
By zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom potrzebny jest precyzyjny i jednoznaczny opis 
przedmiotu zamówienia w postaci projektu Wykonawczego. 
 
Z przepisów ustawy PZP jednoznacznie bowiem wynika, że to na Zamawiającym spoczywa 
obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert. 
 
Projekty wykonawcze w ramach dokumentacji projektowej udostępnione są oferentom  
uczestniczącym w postępowaniu publicznym o wykonanie robót budowlanych.  
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Stanowia one dla oferentów podstawe przygotowania i złożenia rzetelnej oferty. A co na dzień 
dzisiejszy jest niemożliwe.  
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi. 
 
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2013.1129 t.j.): Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę 
tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania 
poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 
 
Ponadto zgodnie z § 5 ust.1 ww. rozporządzenia projekty wykonawcze powinny uzupełniać i 
uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji 
robót budowlanych. 
 
Zamawiający udostępnia Wykonawcom opracowane przedmiary robót na podstawie których 
należy wycenić oferty. 
 
Przyjęty sposób opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego uwzględnia sposób 
prowadzenia rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia, tj. 
wynagrodzenie kosztorysowe. 
 
Pytanie 2: 
„ 5.1 Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 
(…) 
5.3.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli Wykaże, że w okresie trzech ostatnich 
lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w każdym 
roku obrotowym osiqgnqł minimalny roczny obrót w w obszarze objętym zamówieniem w 
wysokosci 15 000 000,00 PLN” 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, jak zapisano w SIWZ wymaga, aby minimalny roczny 
obrót dotyczył budowy, rozbudowy lub przebudowy szpitala lub pomnieszczeń szpitala, wraz z 
instalacjami i dostawami urządzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje aby wymagany roczny obrót dotyczył wykonania robót budowlanych w 
zakresie obiektów kubaturowych niezależnie od funkcji obiektu (nie musi dotyczyć szpitali). 
 
Pytanie 3: 
,,5.1 Warunki udziału 'w postępowaniu oraz braku podstaw wyluczenia.  
( ...)  
5.1.3 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa 
w pkt 5.2.1, lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:  

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a j
 eżeli okres prowadzenia działainości jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty 
budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia, każda o wartości minimum 5 000 000,00 
PLN brutto” 

 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiąjacy, jak zapisano w SIWZ wymaga, aby Wykonawca 
wykonał w danym okresie min. 3 roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy lub 
przebudowy szpitala łub pornieszczeń szpitala, wraz z instalacjami  
i dostawami urządzeń, każda o wartości min. 5 mln PLN brutto.  
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje aby wymagane doświadczenie dotyczyło wykonania robót budowlanych w 
zakresie obiektów kubaturowych niezależnie od funkcji obiektu (nie musi dotyczyć szpitali). 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o sprecyzowanie intencji Zamawiającego, ponieważ zgodnie z:  
,,7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzajqce, że oferowane usługi/dostawy/roboty budowlane 
odpowiadajq wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
Zamawiajqcy nie żąda od Wykonawcy przedstawienia oświudczeń. i dokumentów 
potwierdzających, ze oferowane uslugi/dostaw/roboty budowlane Oąl)()"wiadajq 'wymagardom 
okreslanym przez Zamawiajqcego"  
Odpowiedź: 
Zamawiajcy będzie wymagał od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń zgodnię  
z zapisami pkt 6 SIWZ. 
 
Pytanie 5: 
W związku z zakresem dostawy i montażu jednostek zasilania medycznego, prosimy o 
wyspecyfikowanie parametrów równoważności dla w/w zakresu. Informujemy, że każdy z 
prcducentów oferuje różne wartości parametrów; dlatego - aby uniknąć specyfikowania 
produktów jednego producenta - prosimy o podanie. np. 5 istotnych parametrów równoważności. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem budowlanym z zastrzeżeniem, że Zmawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym, przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego rozwiązania, uznając tym samym każde 
rozwiązanie o parametrach wskazanych lub lepszych. 
 
Pytanie 6: 

1. Załączona w przetargu dokumentacja opiewa o projekt budowlany, jedynie  
w części gazów medycznych również o projekt wykonawczy.  

Czy  Zamawiający  dysponuje  projektem  wykcnawezym  stanowiącytn 
uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym? 
 
Zamawianie robót budowienycł; według Prawa zamówień publicznych.  
Ustawa "Prawo zamówień publicznycłi" w art. 31 stanowi:  
"1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyifkacji technicznej wykonania i odbioru rohót budowlanych. 
Dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, zlecanych z trybach przetargu 
nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z zachowaniem konkurencji  
z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dokumentacja projektowa składa się z:  
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1) projektu budowlanego, 
2) projektu wykonawczego, 
3) przedmiarów.  

Projekt wykonawczy stanowi uszczegółowiony projekt budowlany opracowany dla potrzeb 
sporządzemia kosztorysu inwestorskiego, wyboru wykonawcy robót i realizacji robót. 
W projekcie wykonawczym mogą być wyodrębnione opracowania projektoewe poprzedzające jego 
opracowanie.  
Projekt wykonawczy obejmuje w szczególności:  

1) uszczegółowiony projekt budowlany wraz z potrzebnymi uzupełnieniami, opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi innymi przepisami, w tym odpowiednio:  

a) projekt wykonawczy związany z zagospodarowaniem działki lub terenu;  
b) projekty wykonawcze architektury poszczególnych obiektów zawierające ostateczne 

wersje: rzutów poziomych, przekrojów pionewych, rysunków elewacji i widoków, 
rysunków detali architektonicznych, wykazów stolarki, ślusarki, wykończenia, 
wyposażenia pomieszczeń;  

c) projekty wykonawcze konstrukcji poszczególnych obiektów;  
d) projekty wykonawcze instalacji występujących w obiektach; 
e) projekty związane z ewentualną przebudową uzbrojenia podziemnego na terenie 

planowanej inwestycji;  
f) ewentualne projekty makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi lub dotyczące 

wykcnania robót ziemnych;  
g) projekty dróg, parkingów i innej komunikacji;  
h) projekty zabezpieczeń w'ykopów, pompowania wody itp.  

2) istotne z punktu widzenia wyceny robót i przyszlego wykonawstwa robót materiały, które 
były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, wymaganych przepisami 
szczególnymi w tym: 

a) projekty zieleni;  
b) projekt organizacji ruchu;  
c) opracowanie geologiczne i geclogiczno-tecłmiczne,  

3) inne opracowania projektowe w zależności od potrzeb Zamawiającego, w tym:  
a) rysunki warsztatowe detali budowlanych i instalacyjnych;  
b) rysunki związane ze specja1istycznymi technologiami wykonania dot. np. 

szalunków; 
c) projekt technologiczny.  

Na Zamawiającym spoczywa obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący; za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez 
Wykonawcę. 
Na podstawie załączonego do przetargu jedynie projektu budowlanego nie jesteśmy w stanie 
przygotować rzetelnej oferty, a co za tym idzie realizacji i uzyskania pozwoleń tak 
skomplikowanego zadania bez projektu wykonawczego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 
 
Pytanie 7: 
Most sufitowy 4 stanowiskowy o długości 10000mm 
Poz. 7 Czy Zmawiający dopuści most z szerokością belki głównej wynoszącą 450 mm oraz 
wysokością 231 mm? 
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Odpowiedź: 
Proszę wycenić zgodnie z specyfikacją techniczną. 
 
Pytanie 8: 
Most sufitowy 2 stanowiskowy o długości 5000 mm  
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści most z szerokością belki głównej wynoszącą 450 mm oraz 
wysokością 231 mm ? 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić zgodnie z specyfikacją techniczną. 
 
Pytanie 9: 
Most sufitowy 1 stanowiskowy o długości 2500 mm 
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści most z szerokością belki głównej wynoszącą 450 mm oraz 
wysokością 231 mm ? 
Odpowiedź: 
Proszę wycenić zgodnie z specyfikacją techniczną. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o sprecyzowanie jaki typ stropu jest w pomieszczeniach, w których montowane będą 
mosty. Jaka jest wysokość od podłogi do stropu oraz od podłogi do sufitu podwieszanego jeżeli 
taki występuje ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem budowlanym. 
 
Pytanie 11: 
Ilość asortymentu 
Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego ilości oraz parametrów 
wymaganych kolumn, paneli oraz mostów znajdujących się w zakresie postępowania. Zapisy 
dokumentacji przetargowej nie są jednoznaczne. 
Odpowiedź: 
Wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 
 


