
 Zamość, dnia  20  kwietnia 2018 r.

AG.ZP.3320.25.04319.18

dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.

                 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem
do  bloku  „A”  wraz  z  przeprowadzeniem  robót  remontowo-  budowlanych  na  I
piętrze bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego”. 
Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

W  związku  z  wyjaśnieniem  AG.ZP  3320.25.04074.18  z  dnia  16.04.2018
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w wątpliwości:

1.W  odpowiedzi  na  pytanie  nr  1  określono  dla  pozycji  nr  125  przedmiaru  robót
budowlanych  „Szp._JP_dob_przedm_zad_1p” wartość  zero.  Czy  analogicznie  (co
wydaje  się  być  logiczne)  wyzerowana  ma  być  poz.  nr  107  przedmiaru
„Szp._JP_II_dob_przedm_zad_2p” obejmującej te same okna O4 i O5?
Wyjaśnienie:  Pozycja  nr  107  przedmiaru  „Szp._JP_II_dob_przedm_zad_2p”  ma  być
także  kalkulacją  zerową  podobnie  jak  dla  pozycji  nr  125  przedmiaru
„Szp._JP_II_dob_przedm_zad_1p”,   ponieważ  obie  te  pozycje  dotyczą  tych  samych
dwóch typów okien O4 i O5 dla zabudowy sal operacyjnych.

2.  W  odpowiedzi  na  pytanie  nr  3  określono  dla  pozycji  nr  192  przedmiaru  robót
budowlanych  „Szp._JP_II_dob_przedm_zad_2p” wartość zero.  Czy analogicznie (co
wydaje  się  logiczne)  wyzerowana  ma  być  poz.  nr  221  przedmiaru
„Szp._JP_II_dob_przedm_zad_1p” obejmującej tę samą zabudowę panelową ścian?
Wyjaśnienie: Pozycja nr 221 przedmiaru „Sz._JP_II_dob_przedm_zad_1p” ma być także
kalkulacją  zerową  podobnie  jak  dla  pozycji  nr  192  przedmiaru
„Szp._JP_II_dob_przedm_zad_2p”,  ponieważ  obie  te  pozycje  obejmują  tą  samą
zabudowę panelami ściennymi ze stali nierdzewnej.

3.Odpowiedź na pytanie 5 jest sprzeczna z odpowiedzią na pytanie nr 3. W odpowiedzi na
pytanie nr 3 jest  polecenie wyzerowania przedmiaru, a w odpowiedzi na pytanie nr 5
polecenie wyceny zabudowy panelowej ścian w ilości 44 m2. Wydaje się, że odpowiedź
na pytanie nr 5 winna być taka sama jak na pytanie nr 3 – wyzerowanie przedmiaru, gdyż
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dotyczy tego samego elementu zamówienia. Pytanie nr 5 okazało się bezcelowe w świetle
odpowiedzi  na  pytanie  nr  3,  ale  na  etapie  zapytania  nie  znaliśmy  stanowiska
Zamawiającego. Prosimy o jednoznaczne rozstrzygnięcie tej sprzeczności i jednoznaczne
potwierdzenie wyzerowania przedmiarów w pozycjach dotyczących zabudowy panelowej
ścian (odpowiednio pozycje nr 192 i 221 przedmiarów).  
Wyjaśnienie:  Należy podać kalkulację zerową,  ponieważ obie te  pozycje obejmują tą
samą zabudowę panelami ściennymi ze stali nierdzewnej.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Mgr Andrzej Gryn
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