Warszawa, dnia 02.01.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.894/2017

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „adaptacja lokalu użytkowego
U1 przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie na przychodnię lekarską” (Nr sprawy
SPZOZ.U.894/2017) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane
zapytania zamieszczono poniżej.
Zamawiający informuje, że w ramach udzielonych poniżej wyjaśnień wprowadzono
modyfikację w zakresie treści:
- załącznika nr 3 do SIWZ „Przedmiar - architektura, konstrukcja”
Treść zmodyfikowanych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „zamówienia” pod numerem sprawy
SPZOZ.U. 894/2017.

Zapytanie nr 1 z dnia 27.12.2017r.
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ścian działowych w technologii
murowanej ścianami działowymi wykonanymi w technologii zabudowy płytami g-k gr. 12,5
mm na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną? Płytowanie płytami g-k
podwójne, obustronne z zachowaniem projektowanych grubości ścian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ścian działowych w technologii
murowanej ścianami działowymi wykonanymi w technologii zabudowy płytami g-k gr. 12,5 mm
na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną? Płytowanie płytami g-k podwójne,
obustronne z zachowaniem projektowanych grubości ścian.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzwi wewnętrznych z panelami
zabezpieczającymi wykonanymi ze stali nierdzewnej zamiast naklejanych nakładek z profili
żywicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzwi wewnętrznych z panelami
zabezpieczającymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta
przez Zamawiającego po przedstawienie ostatecznych rozwiązań przez Wykonawcę na etapie
wykonywania zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy składający ofertę winni tak
skalkulować cenę oferty, aby w ramach zaoferowanej ceny byli w stanie dostarczyć drzwi opisane
w SIWZ bądź zaproponowane z panelami zabezpieczającymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.
Zapytanie nr 2 z dnia 28.12.2017r.
1. W arkuszu informacji technicznej- karta PS przewijak ścienny opis w parametrach wymaganych
pkt. 7 nośność przewijaka min. 80 kg. Czy chodzi o nośność testową na obciążenie statyczne,
czy nośność właściwą- dostępne przewijaki dla małych dzieci i niemowląt mają nośność
właściwą do 23 kg.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie PS przewijak ścienny zaszła pomyłka pisarska.
Nośność właściwa winna być do 23 kg.
Zapytanie nr 3 z dnia 28.12.2017r.
1. W projekcie architektury- zestawienie stolarki jest zapis, że wszystkie istniejące okna
zewnętrzne należy wykleić folią antywłamaniową. W przedmiarach robót brak pozycji
kosztorysowej do wyceny tej czynności. Czy należy przyjąć, że jest ona poza zakresem
zadania? Jeżeli nie, proszę o skorygowanie przedmiaru robót w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie istniejące okna zewnętrzne należy wykleić folią
antywłamaniową. Skorygowany przedmiar robót dostępny jest na stronie Zamawiającego
www.zozursynow.pl w rubryce „Zamówienia”.
Zapytanie nr 4 z dnia 28.12.2017r.
1. Czy w ramach prowadzonego postępowania przedmiotem zamówienia objęte jest również
wyposażenie obiektu zgodnie z załącznikiem „legenda wyposażenia” (włącznie z aparatem
USG, zabudowami meblowymi itp.)? Czy będzie to objęte odrębnym postępowaniem
przetargowym?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie ruchome ujęte w opracowaniu „Preliminarz
wyposażenia – technologia” (załącznik nr 12 do SIWZ) nie jest przedmiotem niniejszego
postępowania i będzie objęte odrębnym postępowaniem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
wszelkie wyposażenie wymienione w pozostałej część dokumentacji projektowej stanowiącej
integralną część SIWZ.

