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Nr postępowania SZP-332-67PN/2019                                         Olsztyn, dnia 08-11-2019r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: NADBUDOWA I ROZBUDOWA BRYŁY A1 DLA 
POTRZEB MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO 
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZICIĘCEGO W OLSZTYNIE 
 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 

1843 z p. zm.)  Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 
wyjaśnia  zapisy w   Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz uzupełnienia 
załączniki do projektu budowlanego.    
 
 
 

MODYFIKACJA dot. dokumentacji. 
 

Do treści SIWZ dodaje się kolejne załączniki:  „Przedmiary zał. nr  6/10”  
i „Opisy , Konstrukcja przegród , Wyciąg z obliczeń zał. nr 6/11”  (w 
załączeniu). 
 
 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy. 

2. Prosimy o  uzupełnienie dokumentacji: opisu technicznego stanu surowego, stolarki okiennej, 
stolarki drzwiowej, 

3. Z uwagi na konieczność załączenia kosztorysu,  prosimy o udostępnienie przedmiarów i 
dokumentacji w formacie DWG. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a 
ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 
konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
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7. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 
znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 
zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w 
przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do 
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia 
ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

9. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 
dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku 
konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym 
zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane 
mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o 
potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń 
podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie 
bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego 
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót 
dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia 
terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie należy ujmować wyposażenia obiektu w sprzęt 
medyczny, autoklaw parowy, meble tj. biurka, krzesła, stoły konferencyjne, kanapa, fotel, szafki, 
armatura sanitarna oraz inne przedmioty wchodzące w skład wyposażenia  widoczne na 
rysunkach. 

12. Prosimy o wskazanie jak Zamawiający przewiduje organizację placu budowy dla budynku 
gospodarczego tj.  dojazdu , ogrodzenia, placów składowych.  

13. Czy należy uwzględnić w kosztach naprawę, wymianę nawierzchni dróg wewnętrznych. 
14. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 02.12.2019. 
 
 
Odpowiedź ad. 1. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie Prawo budowlane przez osoby, które posiadają wymagane 
uprawnienia. Dokumentacja jest kompletna.  
Odpowiedź ad. 2. Pytanie nie jest doprecyzowane o jaki zakres dot. stolarki okiennej i 
drzwiowej chodzi. Nie ma w projekcie mowy o stolarce z odzysku lub innej używanej.  
Odpowiedź ad. 3. Patrz załącznik nr 6/10 do niniejszego pisma. 
Odpowiedź ad. 4. Decyzje administracyjne i uzgodnienia są w trakcie uzyskiwania. 
Odpowiedź ad. 5. Patrz Rozdział III pkt 1 w SIWZ.  
Odpowiedź ad. 6. W SIWZ (zał. nr 5 par. 5) jest stosowny zapis regulujący m.in. kwestie 
podnoszone w pytaniu . Inne przypadki reguluje ustawa PZP w art. 144 ust. 1. Dotyczy również 
napotkanych niewybuchów lub niewypałów oraz obiektów o charakterze historycznym. 
Odpowiedź ad. 7, 8, 10.  Patrz odp. ad. pyt. 6.  
Odpowiedź ad. 9. Badania warunków geologicznych i gruntowo-wodnych były 
przeprowadzone i  dokumentacja jest załączona do SIWZ. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
Odpowiedź ad. 11. W ofercie nie należy ujmować sprzętu medycznego, autoklawu parowego, 
mebli biurowych tj. biurek, krzeseł stołów konferencyjnych, kanap, foteli, szafek. W ofercie 
należy wycenić 100% armatury sanitarnej tj. baterie umywalkowe, zlewowe, prysznicowe, 
umywalki,  lustra, wanny, brodziki, natryski, muszle WC, pisuary, miski umywalkowe itp.  
Odpowiedź ad. 12. Jest proponowana przez Inwestora powierzchnia gruntu na zaplecze 
pomiędzy Bryłami A1, A2, A3 i B, co jest opisane w PZT i stanowi wymagany zakres w 
inwestycji. Teren wymaga niwelacji i utwardzenia zgodnie z projektem. Proponowany teren 
nie jest obligatoryjny i stanowi jedną z propozycji. Pozostały teren będzie uzgodniony z 
Wykonawcą wg potrzeb. 
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Odpowiedź ad. 13. Nawierzchnia dróg wewnętrznych nie jest w zakresie przedmiotu 
zamówienia, jednak jeśli Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych zniszczy lub 
uszkodzi drogę, chodnik lub inna infrastrukturę, to będzie zobowiązany dokonać naprawę lub 
ich wymianę na własny koszt.    
 

Odpowiedź ad. 14. Na podstawie art. 12a UPZP ulega modyfikacji treść SIWZ  i 
odpowiednio Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie terminów składania i 
otwarcia ofert.  
Nowy termin składania ofert 19 listopad 2019 godz. 11:00 
Nowy termin otwarcia ofert  19 listopad 2019r godz. 12:00 
 
Ogłoszenie nr 540240680-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.  

Olsztyn: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 617818-N-2019  
Data: 31/10/2019  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 
Krajowy numer identyfikacyjny 29558000000000, ul. ul. Żołnierska  18a, 10-561  Olsztyn, woj. 
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 89 5393472, e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl, faks 
+48 602816545.  
Adres strony internetowej (url): www.wssd.olsztyn.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu 
na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 
z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski  
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2019-11-19, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski  

 
 
Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 
zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 
 
 
                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
              Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych WSSD 
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Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


