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Dotyczy: przetargu nieog;raniczonego znak sprswy szp 3g20 - 4I/20 na opracowauie dokumentacji
proiektowei przebudowy wraz z rozbudowq budynku nr l4A oraz uaktualnienie wielobran1owej
dokumentacii proiektowo-budowlanei budynku nt' 27, ogloszonego w Biuletynie Zam1wieri
Publicznych: ogloszenie o zamdwieniu nr 766562-N-2020 z dnia I4.I2.2020 r.

Zamawiaj4cy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zaldad Opieki Zdrowotnej im. dr, Stanis{awa
Deresza w Choroszc4', dziataj4c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia}g stycmia2004 r. ustawy prawo
Zamowieh Publicmych (tekst jednolity: Dz. tJ. z 2A]-9r. poz. 1843) publikuje tre66 npfah i udziela
nastgpuj 4cych wyj a5n i eri :

1' Czy zamawiaj4cy posiada program funkcjonalno.uiytkowy dla przebudo.yq. z rozbudow4
budynku'szpitalnego nr l4A? JeSli tak prrosimy o udostgpnienie, lub doprecyzowanie
przedmiotu zam6wienia
Odpowiedl: Zamawiaj4cy nie posiada programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy z
rozbudow4 budynku szpitalnego nr l4,A. Opis przedmiotu zam6wienia zawarty zostala w
projekcie umowy * zal}cznik nr 4 do SIWZ Nalezy jednak zaznaczyl, Le na kaLdym etapie
projektowania mog4 by6 potrzebne uzgodni enia z zamawiaj1cym.

Proszg o podanie danych metraZowych istnieji4cego budynku orcz ezglcinowo projektowanej.
odpowied2: Budynek istniejqcy t4,{ o wyrn. 3gm x 10,5 m i wys.7.gm o pow. uzytkowych
jak opisano w zalqcznikrt nr 4 do SIWZ. Dane czgsci nowo projektowanej podane s4 w
przybliLeniu ostatecznie maj4 wynika6 z wymog6w prawa w projektowaniu obiektu stfiby
zdrowia o opisanym przeznaczeniu i pojemno$ci 60162ek.

Cry Zamawiajqcy posiada archiwalna dokumentacjg obiektu.
OdpowiedZ : Nie posiadamy archiwalnej dokumentacj i.

Na czym ma polegad i jaki jest zakres aktualizacji wielobranzowej dokumentacji projektowo-
budowlanej bud: nr 27, specyfrkacji techniczraej wykonania i odbioru rob6t budowlaiych oraz
kosztorys6w inwestorskich i przedmiar6w, o trt6rych mowa jest w $ 1. 3. 7) projektu Umowy?
Prosimy o udostgpnienie dokumentacji.
OdpowiedZ: Wykonawca ma uzyskad ostateczn4 Decyzjg Pozwolenia na budowg m.in. bud nr
27 i powinien przygotowad dokumenty do je.j uzyskania. Zakres aktualizacjijest opisany w
zal4czniku Nr 4 do SIWZ.
Zamawiaj4cv nie zamiesci na stronie dokurnentacji. Udostgpnienie do wglqdu posiadanej
dokumentacji projektowej na bud. nr 27 mohe nast4pi6 w siedzibie zamawiai4cego,
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Czy dokumentacja do aktualizacji jest w formie przetwarzalnej oraz czy Zamawiajqcy
posiada zgodg proj ektant6w na dokonyw amia zmian.
Czy w zakresie zam6wienia znajdqi1 sig instalacje alarmowe, systemy powiadomieri,
zabezpieczeniap.poL, system monitoringu wizyjnego wentylacja mechaniczna,klimalyzacia
irp.? JeSli tak, jakie dokladnie?

Odpowied2: Posiadana dokumentacja na bud. nr 27 jest formacie plik6w PDF. Prawa
autorskie posiada zamawiaj4cy, co stwierdzono w zal4czniku Nr 4 do SIWZ. W zakresie
posiadanej dokumentacji nie ma systemu monitoringu, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji. Znajdtj4sig natomiast inst. branZowe tj. elektryczne i sanitarne.

Czy zamawiaj4cy nie wymaga wykazaria,2e wykonawca skieruje do realizacji zadania osoby
posiadaj4cej uprawnienia budowlane w specjalnoSci architektonicznej? Nie zostala
wymieniona w rozdziare 5 punkt 2. 3) slIWZ. Jest to blqd, czy $wiadome pominigcie?

OdpowiedZ: W celu uzyskania Decyzji Pozwolenia na budowg wykonawca dokumentacji
projektowej musi spelni6 wszystkie wymagania zwi1zane z jej zawartoSci4 jak i osobami;
kt6re j4 tworz1. Frojekt butlowlany musi zawiera6 m.in. Oswiadczenie Projektanta o
zgodnoSci projektu z obowi4zuj4cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Tym
samym musz4 w nim zostal umieszczone kwalifikacje os6b wykonuj4cych calo56
projektowego zadania, kt6rego wiod4cym przedstawicielem jest Architekt tzn. osoba majqca
uprawnienia budowlane w specjalno6ci architektonicznej do projektowaniabez ograniczefi,
Bez niegg i wymaganych przez zamawiaj4cego projektant6w w specjalno$ciach:
konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej byd mo2e potrzebni bgda inni
,,branLyilcii" chociaZby do zaprojektowania instalacji niskopr4dowych czy czgsci rob6t
drogowych. Bgdzie to wynikalo z potrzebv wykorzystania ich kwalifikacji ,wiedzy i
do6wiadcze nia przy specyfi ce tworzone go proj ektu,
Oczywistym wigc jest, 2e projektant 'wiod4cy tzn. Architekt musi by6 w skladzie zespolu
opracowuj4cego dokumentacjg projektow4 i jego obecno6d jest warunkiem koniecznym w
catym procesie projektowania.od koncepcji do ostatecznej wersji projektu budowlanego, kt6ry
bgdzie zlohony i sprawdzony pod wzglgdem kompletnoSci w starostwie powiatowym.

7. Wnosimy o zmiang zapisu Umowy dotycz4c4 terminu zaplaty wynagrodzenia z 60 na 30 dni
od daty otrzymania prawidlowo wystaLwionej faktury VAT ($ 6. 8. projektu umowy) oraz
podzielenia platno3ci na dwa etapy; 80% po przekazaniu dokumentacji z wnioskiem o
pozwolenie na budowg oraz200/o po uz.yskaniu pozwolenia na,budowg.

OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wyra?a:zgody na zmiang terminu platnoSci i podziat platnoSci

na dwa etapy.

JednoczeSnieZamawiaj4cyinformuje,2enapodstawieart.3Sust.4ustawy zdnia29stycznia2004r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 201\)r., poz. 1843) Zamawiaj4cy - Samodzielny Publicmy
Psychiatryczny Zal,lad Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanislawa Deresza w Choroszc4r informuje, iL zmisnia
tredi Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w nastgpuj4cym zakresie:

l" W zwiazku z wprowadzonymi w dniu t4.12.2020r. zmianami na miniportalu. zmianie ulega tfeS6

SIWZ:

RozdzialVIIpkt.2ppuJ.2),otrzynujeonbrzmieniq.'.]
,,2) Sposilb komunikowania sig Zanawiajqcego z lilykonqwcami (nie dotyczy skladania ofert).

W poslgpowoniu o udzielenie zam6wienia komunikacja pomigdzy Zamawiajqcyn a

Wykonawcami w szczegdlnoici sklaclanie oiwiadczeri, wnioskfiw (innych ni| wskazonych w
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Roiadziale XI pkt, 2), zawiadomieri oraz przekazywanie informacji odbyua sig elektronicznie za
poirednictwem dedykowanego formularza'dostgpnego na ePUAP oraz udostgpnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). lTe wszelkiej korespondencji zwiqzanej z niniejszynt
postgpowaniem Zamawiajqcy i lYykonawcy poslugujq sig numerem ogloszenia (BZP, TED lub ID
postgpowania).

Zamowiaiqcy moie rhwniez ko.munikow,at sig z Wykonawcami za pomocq poczty elektronicznej,
e mail ipgtna. z alews kq@.sppcho ros zcz.med. pJ

Dokumenty elektroniczne, ofwiadczenia lub elektroniczne kopie dokument6w lub oiwiadczeri
skladane sq przez WykonawcA za poiredn,ictwem Formularza do komunikqcji jako zalqczniki.
Zamawiaiqcy dopuszcza r6wnie2 mo2liwoit skladania dokumentfw elektronicznych, oSwiadczeri
lub elektronicznych kopii dokumentfw lub Ofertg, stanowiqcq olwictdczenie woli wykonawcy,
nale2y uznat za dokument elektroniczny (ofertg zlo1onq w postaci elektronicznej) niezaleinie od
tego, czy iei postat elektroniczna powstala wylqcznie przy uiyciu progrqmu komputerowego, czy
te2 na skutek przeksztalcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeieli tylko dok4ment
elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5 Zapis
sformulowany z m,vagi na powszechnoit iirodka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta
elektroniczna. oiwiadczeri za pomocq poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres
email'6Sposdb spotrzqdzenia dokument\w elektronicznych, oiwiadczeri lub elektron-icznyclt kopii
dokument|w lub o|wiadczeri musi byt zgttdy z wymaganiami okreilonymi , ,orporrqdzenitt
Prezesa Rady Ministrdw z dnia 27 cz€rwca 2017 r. w sprawie u2ycia irodkdw komunikacji
elektrolnicznei w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznega oraz udostgpniania i
przechow|wania dokument|w elektronicznych oraz r;ozporzqdzeniu Ministra Ronvoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzaifw dokumentdw, jakich mo1e 2qdat zamawiajqcy od wykonawcy w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia. "

2) Rozdziat XI pkt. 2 ppkt. 2), otrzymuje on brznienie:

WERSTI ELEKTRONICZNEJ
Wykonmuca, wedlug wzoru olcreilonego przez Zamawiajqcego, przygotowuje ofertg, kt6rq zlo2y w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia publ,icznego. SIWZ wraz z zalqcznikami jest zamieszczona
na stornie internetowej Zamaw iaj qcego ww,,v. sppchoroszcz. med.pl
Wykonawca sklada ofertg/wniosek o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, dalej ,,wniosek"
za poirednictwem Formularza do zloienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostgpnego nct
ePUAP i udoslgpnionego r6wnie2 na miniPortalu, Formulqrz do zaszyfrowania oferty przez
WykonawcA iest dostgpny dla wykonrnacdw na miniPortalu, w szczeg6lach danego postgpowania.
W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiqzany jest podad adres skrzynki epUAp, na
kt1rynt prowadzona bgdzie korespondencja zwiqzana z postgpowaniem.
oferta/wniosek powinna/powinien byt sporzqdzona/sporzqdzony w jgzyku polskim, z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych*.doc, *docx, *pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. tipos6b zlo2enia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania
ofurty opisany zostal w Regulaminie korzystanis z miniPortal. Ofertg/wniosek nale2y ztoiyt w
oryginale.
Wszelkie ffirmacie stanowiqce tajemnica przedsigbiorstwq w rozumieniu ustawy z dnia 16
la'vietnia 1993 r. o z'vvalczqniu nieuczciwei ka,nkurencji, kt6re Wykonawca zastrzete jako tajemnicg
przedsigb;iorstwa, powinny zostat zloione v, osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia ,,Zalqcznik stanowiqcy taiemnic:g przedsigbiorstwa" a nastgpnie wraz z plikanti
stanowiqcymi jawnq czgst skompresowane do jednego pliku archiwum (zlp),
lVykonawca mohe przed uplywem terminu do skladania ofert zntienit tub wycofat ofertg za
poirednictwem Foimularza do zlo2enia, zniany, wycofania of"rty lub wniosku dorrgpn"go ,o
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ePUAP i udostgpnionych r6wnie2 na miniPortalu. Spos1b zmiany i wycofania ofnrty zostal
opisany w Instrukcji u2ytkownika dostgpnej na miniPortalu
lI/ykonawca'po uplywie lgrminu do sklsdania ofert nie mo2e skutecznie dokonat zmiany ani
wyc ofac zl o 2 on ej ofe r ty "

l

Rozdzial Xll pkt. 2, otrzypuje on brzmienie:

,,2. Przy zastosowqniu frzez l|/ykoncwcA zasad procedury elektronicznej Wltkonawca sWada
ofertg, zgodnie z instrukcia zawartq w nozAziaU n o*t, Z:
P rozdzial XII pkt.4 , otrzy;nuje on brzrnienie:

,,4. Otwarcie ofert elektronicznych nastgpuje poprzez u2ycie mechanizmu do odszyfiowania ofert
dostgpnego po zalogowaniu w zaHadce Deszyfrowanie nr'.lriPortalu i nastgpuje poprzez
wskazanie pliku do odszyfrowania. " ' 

:

2. Zamawiajacy modyfikuje tres6 $ 4 projektu umowy" otrz.vmuje on brzmienie:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy - do I4.05.202 h,
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje stg przekazanie kompletnych

dokumentacji budowlano-wylconawczych wraz ze zlo1onymi wnioskami Pomolenia na
budowg.

3. lVykonawca zobowiqzany jest dostarczyt Zanawiajqcemu oslaleczne Decyzje Pozwoleri na
budowg.

Porvy2szeWyja6nienias4wi424cedlaWykonaurc6wiZamawiq4cego,
Pozostale zapisy SIWZ pozostaj4 bezzmian.

Dyrektor Zakladu
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