
 
                    Zielona Góra 27.04.2021 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku „L” 

Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowanych w systemie „zaprojektuj i wy-

buduj” w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersy-

teckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” nr sprawy: TZ.280.7.2021, TED 

2021/S 060-148435 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ 

TREŚCI SWZ 

 

I. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych,  dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

 

Zmiana I 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

BYŁO: 

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 31.12.2021r. z zastrzeżeniem terminów realizacji 

poszczególnych etapów tj. 
1. I etap - w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy, 

2. II etap - w ciągu 60 dni od dnia  uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy),  

3. III etap - w ciągu 60 dni od dnia zakończenia II Etapu, 

4. IV etap w ciągu 90 dni od dnia zakończenia III Etapu lecz nie później niż do dnia 

31.12.2021 r. 

JEST PO ZMIANIE: 

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 31.03.2022 r. z zastrzeżeniem terminów realizacji 

poszczególnych etapów tj. 
1. I etap - w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy, 

2. II etap - w ciągu 60 dni od dnia  uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy),  

3. III etap - w ciągu 60 dni od dnia zakończenia II Etapu, 

4. IV etap w ciągu 90 dni od dnia zakończenia III Etapu lecz nie później niż do dnia 

31.03.2022 r. 

Zmiana II 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ VI. PODSTAWY 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, pkt. 3 

BYŁO: 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 

ustawy: 

Warunek I (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 1) ustawy) – w zakresie zdolności do występowania 

w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek II (wynikający z art.. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy) – w zakresie uprawnień do prowadzeni 

określonej działalności gospodarczej lb zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 



 
Warunek III (wynikający z art.. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy)  – w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek IV (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy) – w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

Wariant I 

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające 

na termomodernizacji budynku, wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych 

brutto,  

oraz 

2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi wykonania 

dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła 12 500 m3
 

ALBO 

Wariant II 

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” polegające na termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła 

12 500 m3  (każdy), a wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych brutto. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się 

na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wy-

maga się, by Warunek IV spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych 

podmiotów. 

JEST PO ZMIANIE: 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 

ustawy: 

Warunek I (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 1) ustawy) – w zakresie zdolności do występowania 

w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek II (wynikający z art.. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy) – w zakresie uprawnień do prowadzeni 

określonej działalności gospodarczej lb zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek III (wynikający z art.. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy)  – w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek IV (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy) – w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

Wariant I 

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające 

na termomodernizacji budynku, wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych 

brutto,  

oraz 

2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi wykonania 

dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła co najmniej 

12 500 m3
 

ALBO 

Wariant II 

2. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” polegające na termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła co 



 
najmniej 12 500 m3  (każdy), a wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych 

brutto. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się 

na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wy-

maga się, by Warunek IV spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych 

podmiotów. 

Zmiana III 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE WADIUM, pkt. 2 

BYŁO: 

2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 

JEST PO ZMIANIE: 

2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 11 maja 2021 r. o godzinie 10:00 

Zmiana IV 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA 

OFERTĄ, pkt. 1 

BYŁO: 

1. Wykonawca jest związany ofertą prze 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

26 lipca 2021 r. 

JEST PO ZMIANIE: 

1.Wykonawca jest związany ofertą prze 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

     8 sierpnia 2021 r. 

Zmiana V 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XV. SPOSÓB ORAZ 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2  

BYŁO: 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r. 

do godziny 10:00. 

JEST PO ZMIANACH: 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11 maja 2021 r. do 

godziny 10:00. 

Zmiana VI 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ XV. SPOSÓB ORAZ 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 4  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 r., o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za 

pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2021 r., o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za 

pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 

Zmiana VII 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1 do 

SWZ po modyfikacji z dnia  27.04.2021 roku  

 

 



 
Zmiana VIII 

W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 3 do 

SWZ po modyfikacji z dnia 27.04.2021 r. 

 

W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, które prowadziły do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający w dniu 22.04.2021 roku przekazał Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej sprostowanie. 

 

II. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 zwanej dalej ustawą) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

Proszę o udostępnienie pliku ZGL_TERMO_RZUTY. plik został przywołany w załączniku nr 5 do 

SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia przedmiotowy plik, który stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszych odpowiedzi – Wytyczne projektowe - rysunki. 

 

Pytanie 2 

Proszę o udostępnienie: Audytu energetycznego budynku "L" Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego, 

Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, z dnia 28.07.2017r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiotowy plik, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych 

odpowiedzi - Audyt energetyczny. 

 

Pytanie 3 

Proszę o udostępnienie: Dokumentacja techniczna „Termomodernizacja budynku „L” z sierpnia 

2017r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiotowy plik, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych 

odpowiedzi - Dokumentacja techniczna. 

 

Pytanie 4 

Proszę o udostępnienie: Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych 

w budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Sp. z o. o. 

Odpowiedź: 

Wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do zrealizowania inwestycji, zawarte są w wytycznych 

projektowych (Załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi – Wytyczne projektowe - rysunki). 

Zamawiający udostępnia projekt budowlany, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych 

odpowiedzi, natomiast projekt wykonawczy zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 5 

Proszę o potwierdzenie czy w zakres niniejszej inwestycji wchodzi: modernizacja systemu c.o.- 

modernizacja węzła cieplnego, wykonanie nowej instalacji wewnętrznej co wraz z grzejnikami 

wyposażonymi w zawory termostatyczne 

Odpowiedź: 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi modernizacja węzła cieplnego, ani wykonanie nowej 

instalacji c.o. 



 
 

Pytanie 6 

Proszę o potwierdzenie czy w zakres niniejszej inwestycji wchodzi: modernizacja instalacji c.w.u. - 

naprawa instalacji solarnej, wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji, montaż baterii energooszczędnych 

i wymiana instalacji wody zimnej. 

Odpowiedź: 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi modernizacja instalacji c.w.u. - naprawa instalacji 

solarnej, wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji, montaż baterii energooszczędnych i wymiana 

instalacji wody zimnej. 

 

Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie czy w zakres niniejszej inwestycji wchodzi: wymiana instalacji kanalizacji - 

usprawnienie nie klasyfikowane do dofinansowania w ramach termomodernizacji 

Odpowiedź: 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi wymiana instalacji kanalizacji. 

 

Pytanie 8 

Proszę o potwierdzenie czy w zakres niniejszej inwestycji wchodzi: wymiana instalacji oświetlenia 

wbudowanego i wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej. 

Odpowiedź: 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi wymiana instalacji oświetlenia wbudowanego 

i wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej. 

 

Pytanie 9 

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji obiektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiotowy plik, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych 

odpowiedzi - Inwentaryzacja budynku L. 

 

Pytanie 10 

Proszę o podanie jaką moc instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź: 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi instalacja fotowoltaiczna. 

 

Pytanie 11 

Proszę o uzupełnienie PFU o część instalacji sanitarnych oraz elektrycznych (str. 109 do str. 116 

brak tych stron w pfu) 

Odpowiedź: 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi wymiana instalacji sanitarnych ani elektrycznych. 

 

Pytanie 12 

Proszę o potwierdzenie, że stolarka wewnętrzna nie wchodzi zakres termomodernizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi wymiana stolarki 

wewnętrznej. 

 

Pytanie 13 

Proszę o informację czy w ramach wymiany stolarki okiennej należy pomieszczenia otynkować 

i odmalować tylko uszkodzenia wynikające z wymiany stolarki czy należy uwzględnić odmalowanie 

całych pomieszczeń? 

Odpowiedź: 

W ramach wymiany stolarki okiennej należy otynkować i odmalować każdą ścianę wewnętrzną 

w której nastąpiła ingerencja i wymiana okna. 



 
 

Pytanie 14 

Instalacja centralnego ogrzewania - jaki zakres podlega wymianie? 

Odpowiedź 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi wykonanie instalacji c.o. 

 

Pytanie 15 

Instalacja do podgrzewania wody na dachu proszę o określenie mocy oraz co podlega naprawie 

w instalacji (potrzebna ekspertyza określająca rodzaj usterki) 

Odpowiedź: 

W zakres niniejszej inwestycji nie wchodzi Instalacja do podgrzewania wody na dachu. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o informację, czy możemy odbyć wizję lokalną w dniu 15.04.2021 (czwartek) w godzinach 

pomiędzy 12:00-15:00. 

Odpowiedź: 

Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 12.04.2021 roku na godzinę 11:00, o czym 

Zamawiający zamieścił informację w SWZ, od dnia jej opublikowania, tj. 26.03.2021r. 

Zamawiający nie wyznacza kolejnego terminu wizji. 

Pytanie 17 

Proszę o doszczegółowienie zakresu opisanego jako „prace niezbędne” dla ocieplenia ścian 

zewnętrznych wynikającego z zapisu „Zalacznik-nr-5-do-SWZ-wytyczne-projektowe.pdf” pkt. 4. 

Odpowiedź: 

Jako prace niezbędne należy uznać wszystkie czynności potrzebne do prawidłowego zabezpieczenia 

i wykonania ocieplenia budynku, zgodnie ze sztuką budowlana i zasadami BHP. 

 

Pytanie 18 

Proszę o przekazanie aktualnej ekspertyzy p.poż dla budynku L. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiotowy dokument, który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszych 

odpowiedzi  -  ekspertyza p. poż. 

 

Pytanie 19 

Treść SWZ, Rozdział II „Opisu przedmiotu zamówienia”, pkt 15, mówi że w miejscach gdzie ściany 

łączą się pod kątem mniejszym niż 120 stopni należy zastosować stolarkę p.poż.  

Prosimy o informację, czy w przypadku tych okien również będzie wymagane osiągnięcie 

współczynnika U=0,9? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku tych okien będzie wymagane osiągnięcie 

współczynnika U=0,9. 

 

Pytanie 20 

Z informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej, z dnia 12.04.2021 wynika, że Zamawiający dysponuje 

zestawieniem stolarki dla zakresu objętego postępowaniem. Proszę, o udostępnienie kompletu zesta-

wień stolarki podlegającej wymianie. 

Odpowiedź: 

Przedmiotowy plik stanowi część składową Załącznika nr 3 do odpowiedzi – Dokumentacja 

techniczna. 

 

Pytanie 21 

Proszę o informację, czy na budynku L istnieją okna, które nie podlegają wymianie. Proszę o ich 

wyspecyfikowanie. 



 
Odpowiedź: W Załączniku nr 3 do odpowiedzi – Dokumentacja techniczna znajduje się zestawienie 

stolarki podlegającej wymianie. 

 

Pytanie 22 

Prosimy o informacje, czy Zamawiający jest w posiadaniu harmonogramu określającego lokalizację 

i ilość kolejno przekazywanych pomieszczeń w celu wymiany stolarki okiennej dla budynku L. Jeśli 

tak prosimy o udostępnienie go. Ilość przekazywanych pomieszczeń oraz ich lokalizacja w istotnym 

stopniu wpływają na możliwość dotrzymania terminu jaki Zamawiający określił dla  realizacji. 

Odpowiedź: 

Inwestycja jest wykonywana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 3) 

wzoru umowy,  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym, 

na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w pomieszczeniach budynku harmonogramu 

przekazywania pomieszczeń, w których będą prowadzone prace, zawierającego zakresy robót 

oraz okres ich prowadzenia. W przypadku nieuzgodnienia z Zamawiającym przedmiotowego 

harmonogramu Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego określenia harmonogramu 

wiążącego Wykonawcę. 

 

Pytanie 23 

Czy w zakres realizacji wchodzi wymiana istniejących balustrad stalowych balkonowych występują-

cych w miejscu wymienianych okien? 

Odpowiedź: 

Tak, w zakres realizacji wchodzi wymiana istniejących balustrad stalowych balkonowych 

występujących w miejscu wymienianych okien. 

 

Pytanie 24 

Czy w zakres realizacji wchodzi wymiana istniejących balustrad stalowych schodowych  zewnętrz-

nych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie z powierzchnią ocieplaną elewacji? 

Odpowiedź: 

Tak, wyjątek stanowi balustrada przy schodach zewnętrznych klatki schodowej nr 2. 

 

Pytanie 25 

Proszę o potwierdzenie, że cały zakres robót które należy wycenić i które wykonawca będzie musiał 

wykonać są ograniczone do pkt 4 opracowania „Załącznik nr 5 do SWZ wytyczne projektowe.pdf”. 

Odpowiedź: 

Wykonawca przy wycenie robót powinien uwzględnić zakres, który znajduje się Załączniku nr 5 do 

SWZ – wytyczne projektowe - pkt. 4 , uwzględniając pkt 5 Załącznika nr 5 do SWZ, zakres z 

Załącznika nr 6 do SWZ - PFU termomodernizacji,  jak i projekt budowy opierając się na  projekcie 

przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” – Załącznik 

nr 4 do odpowiedzi – projekt budowlany poszczególne branże. 

 

Pytanie 26 

Proszę o potwierdzenie, że wewnętrzne parapety mają zostać wykonane z konglomeratu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 27 

Czy wymiana parapetów wewnętrznych ma również dotyczyć okien niewymienianych? 

Odpowiedź: 

Nie, wymiana parapetów wewnętrznych nie dotyczy okien niewymienianych. 

 

Pytanie 28 

Proszę o podanie podstawowych danych technicznych dotyczących wewnętrznych parapetów z kon-

glomeratu (grubość, kolor, faktura, itp.). 



 
Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentami zamówienia, przedmiotowe parametry zostaną ustalone z Zamawiającym 

na etapie realizacji inwestycji. 

 

Pytanie 29 

Czy likwidacja dotyczy wszystkich fos znajdujących się wokół budynku? 

Odpowiedź: 

Likwidacja fos ma być wykonana zgodnie z  „Załącznikiem nr 5 do SWZ-wytyczne projektowe” 

oraz Załącznikiem nr 1 do odpowiedzi – Wytyczne projektowe – rysunki ( rys. Termo PZT) 

  

Pytanie 30 

Jakie pomieszczenia znajdują się aktualnie poniżej poziomu terenu i doświetlane są dzięki istnieją-

cym fosą? 

Odpowiedź: 

Aktualnie poniżej poziomu terenu znajdują się pomieszczenia magazynowe, szatnie, pomieszczenia 

techniczne. 

 

Pytanie 31 

Proszę o wskazanie lokalizacji studni, do których należy się wpiąć z przykanalikami odprowadzają-

cymi deszczówkę z odwodnienia dachu? 

Odpowiedź: 

Wody deszczowe z połaci dachowych należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Miejsce odpro-

wadzenia określi projektant Wykonawcy. 

 

Pytanie 32 

Proszę o podanie lokalizacji miejsc wpięcia instalacji oświetlenia zewnętrznego? 

Odpowiedź: 

W ramach inwestycji należy wykonać nową instalację oświetlenia zewnętrznego oraz doprowadzić 

ją do głównej rozdzielni elektrycznej budynku. Rozdzielnię główną należy doposażyć 

w odpowiednio dobrane (pod potrzeby tej instalacji) zabezpieczenie oraz zegar sterujący 

astronomiczny, do którego Wykonawca podłączy przedmiotową instalację. 

 

Pytanie 33 

Czy montaż kontraktorów ma zostać wykonany tylko na oknach, które będą wymieniane? 

Odpowiedź: 

Montaż kontaktorów ma zostać wykonany tylko na oknach, które będą wymieniane. 

 

Pytanie 34 

Czy na budynku znajduje się system, do którego należy dostosować montowane rygle oraz kontak-

trony? 

Odpowiedź: 

Nie, system, do którego należy dostosować montowane rygle oraz kontaktrony zostanie 

zrealizowany w późniejszym terminie zgodnie z projektem przebudowy. 

 

Pytanie 35 

Czy któreś z urządzeń znajdujących się aktualnie na elewacjach budynków L i podlegających wtór-

nemu zabudowaniu znajdują się na gwarancji lub pod nadzorem serwisowym firm zewnętrznych? 

Odpowiedź: 

Tak. Na ścianach budynku znajdują się urządzenia klimatyzacyjne będące pod nadzorem firm 

zewnętrznych. 

 

Pytanie 36 

Proszę o informację, czy naprawa balkonów wchodzi w zakres realizacji? 



 
Odpowiedź: 

Tak, naprawa balkonów wchodzi w zakres realizacji. 

 

Pytanie 37 

Prosimy o przekazanie rysunków „Rzut kondygnacji – 1 – AB” oraz „Rzut kondygnacji -1 –C”, 

o którym mowa w pkt 5.7 opracowania „Zaąącznik-nr-5-do-SWZ-wytyczne-projektowe.pdf”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiotowe rysunku, które stanowią Załącznik nr 1 do odpowiedzi – 

Wytyczne projektowe – rysunki 

 

Pytanie 38 

Jak należy wykończyć powierzchnię terenu po zasypaniu fos? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ - wytyczne projektowe, Załącznikiem nr 1 do odpowiedzi – 

Wytyczne projektowe – rysunki ( rys. Termo PZT) oraz projektem wykonanym przez wykonawcę. 

 

Pytanie 39 

Proszę o informację, czy w zakresie robót objętych postępowaniem jest rozbiórka murów oporowych 

oraz płyt dennych tworzących fosy? 

Odpowiedź: 

Tak, w zakresie robót objętych postępowaniem jest rozbiórka murów oporowych oraz płyt dennych 

tworzących fosy. 

 

Pytanie 40 

Czy istniejące rolety zewnętrzne zamontowane na elewacji należy wymienić na nowe? 

Odpowiedź: 

Tak, istniejące rolety zewnętrzne zamontowane na elewacji należy wymienić na nowe. 

 

Pytanie 41 

Podczas wizji lokalnej dnia 12.04.2021 poinformowano, że nie wymaga się ocieplenia ściany ze-

wnętrznej przy przejeździe pod budynkiem, ponieważ planuje się likwidacje przejazdu poprzez za-

mknięcie. Proszę o potwierdzenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ocieplenia ściany i stropu przejazdu pod budynkiem, które obecnie 

tworzą przegrody zewnętrzne, natomiast po przebudowie budynku (zgodnie z załączonym 

Projektem Budowlanym) będą stanowiły przegrody wewnętrzne. Na przedmiotowych przegrodach 

należy wykonać jedynie warstwy elewacyjne. 

 

Pytanie 42 

Czy izolacja ścian fundamentowych ma zostać wykonana przy założeniu takich samych wymogów 

jak elewacja (gr. 15cm, lambda=0,033)? 

Odpowiedź: 

Tak, izolacja ścian fundamentowych ma zostać wykonana przy założeniu takich samych wymogów 

jak elewacja (gr. 15cm, lambda=0,033). 

 

Pytanie 43 

Proszę o wskazanie lokalizacji drzwi zewnętrznych do wymiany o których mowa w pkt 4 opracowa-

nia „Zalacznik-nr-5-do-SWZ-wytyczne-projektowe.pdf”. 

Odpowiedź: 

Lokalizacja drzwi zewnętrznych do wymiany znajduje się w Załączniku nr 1 do odpowiedzi – 

Wytyczne projektowe – rysunki. 

 

Pytanie 44 



 
Proszę o wskazanie lokalizacji wykonania pochylni dla niepełnosprawnych. 

Odpowiedź: 

Powyższa informacja znajduje się w  Załączniku nr 1 do odpowiedzi – Wytyczne projektowe – 

rysunki (rys Termo PZT). 

 

Pytanie 45 

Proszę o potwierdzenie, że stolarka okienna ma zostać wykonana w kolorze białym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 46 

Proszę o potwierdzenie, że zakończeniem zakresu wykonania kontraktorów określa się jako zabudo-

wanie puszki podtynkowej w rejonie okna wraz z wyprowadzeniem w niej przewodów umożliwiają-

cych wpięcie do systemu klimatyzacji ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakończeniem zakresu wykonania kontaktorów określa się jako 

zabudowanie puszki podtynkowej w rejonie okna wraz z wyprowadzeniem w niej przewodów 

umożliwiających wpięcie do systemu klimatyzacji 

 

Pytanie 47 

Proszę o potwierdzenie, że wpięcie kontraktorów do systemu klimatyzacji jest poza zakresem opra-

cowania. 

Odpowiedź: 

Tak, wpięcie kontaktorów do systemu klimatyzacji jest poza zakresem opracowania. 

 

Pytanie 48 

Proszę o potwierdzeni możliwości wykonania przykanalików z rur PVC. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza możliwość wykonania przykanalików z rur PVC. 

 

Pytanie 49 

Proszę o informacje, czy należy przewidzieć stosowanie taśmy butylowej do wymienianych okien? 

To rozwiązanie w starym budownictwie i w ościeżach węgarkowych nie ma praktycznego zastoso-

wania oraz istotnie wpływa na wydłużenie czasu realizacji zakresu. 

Odpowiedź: 

Tak, należy przewidzieć stosowanie taśmy do wymienianych okien. 

 

Pytanie 50 

Prosimy o potwierdzenie, czy woda z daszków nad wejściami może zostać odprowadzona na przyle-

gający teren czy musi zostać wpięta do kanalizacji deszczowej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość odprowadzenia wody z daszków na przylegający teren. 

Rozwiązanie projektowe powinno uwzględniać elementy ukształtowania terenu. 

 

Pytanie 51 

W PFU mowa o wykonaniu nowych opierzeni z blachy tytan cynk o grubości 0,6mm. Czy wymie-

niane parapety zewnętrzne w trakcie ocieplenia elewacji mogą zostać wykonane z blachy ocynkowa-

nej czy również z blachy tytan cynk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby zarówno nowe opierzenia, jak i parapety zewnętrzne wykonać z blachy 

ocynkowanej. 

 

Pytanie 52 



 
Z jakiego materiału ma zostać wykonane nowe orynnowanie budynku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby nowe orynnowanie budynku wykonać z blachy ocynkowanej. 

 

Pytanie 53 

Prosimy o informację, czy w związku z zakończoną budową komory hiperbarycznej zostały podane 

wytyczne dotyczące zabezpieczenia styku ścian pomiędzy komorą a ścianami budynku L oraz czy 

komora jest wydzielona pożarowo? 

Odpowiedź: 

Budynek komory hiperbarycznej zlokalizowano przy istniejącym budynku oznaczonym na planie 

szpitala literą „ L” ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI 60 . 

 

Pytanie 54 

Prosimy o informacje, czy istnieje możliwość ustawienia rusztowania na dachu budynku komory 

hiperbarycznej w celu wykonania ocieplenia ściany znajdującej się nad nim oraz wykonaniu prac 

towarzyszących? 

Odpowiedź: 

Z uwagi na zabudowę lekką dachu komory hiperbarycznej niedopuszczalne jest jakiekolwiek 

opieranie rusztowań na jego konstrukcji. 

Ponadto należy zabezpieczyć przedmiotowy dach przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac 

termomodernizacyjnych oraz wykazać szczególną dbałość w trakcie wykonywania prac z uwagi na 

to, że przedmiotowy dach związany jest z obiektem nie należącym do Szpitala, a należy do podmiotu 

trzeciego. W związku z tym jakiekolwiek uszkodzenia przedmiotowego dachu mogą się wiązać z 

roszczeniami finansowymi tego podmiotu wobec Szpitala, a w konsekwencji czego Szpital będzie 

zmuszony te roszczenia przenieść na Wykonawcę robót termomodernizacyjnych. 

 

Pytanie 55 

W oparciu o informację z wizji lokalnej, z dnia 12.04.2021 r., o posiadaniu przez Zamawiającego 

dokumentacji technicznej przedmiotowego zakresu, zwracamy się z prośbą, o udostępnienie jej w 

ramach postępowania. Aktualnie załączone rysunki do PFU są nieczytelne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia projekt budowlany przebudowy budynku L, który stanowi Załącznik nr 4 

do odpowiedzi – Projekt budowlany – poszczególne branże. 

 

Pytanie 56 

Proszę o udostępnienie audytu energetycznego dot. zakresu objętego postępowaniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiotowy plik, który stanowi Załącznik nr 2 do odpowiedzi - Audyt 

energetyczny. 

 

Pytanie 57 

Proszę o udostępnienie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zakresu objętego postępowa-

niem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia przedmiotowy plik, który stanowi Załącznik nr 7 do odpowiedzi -

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna. 

 

Pytanie 58 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek realizacji procesu inwestycyjnego w sposób zgodny ze wska-

zówkami i zaleceniami Inspektorów Nadzoru [§1 ust. 4] dotyczy wyłącznie wskazówek i poleceń 

zgodnych z umową, która będzie łączyć strony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 



 
 

Pytanie 59 

Prosimy o sprecyzowanie jakich obowiązków dotyczy reguła określona w §1 ust. 5 projektu umowy 

lub potwierdzenie, że dotyczy on wyłącznie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Odpowiedź: 

Wykonawca podejmując wszelkie czynności, które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane należą do 

obowiązków Inwestora, nie tylko dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie ale niezbędne do 

przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, będzie działał z upoważnienia Zamawiającego w 

oparciu o odrębnie udzielone w tym celu pełnomocnictwo. Opłaty z tytułu udzielonych 

pełnomocnictw i podejmowanych na ich podstawie działań obciążają Wykonawcę. 

 

Pytanie 60 

Prosimy o określenie [o ile istnieją] szczegółowych reguł dotyczących podziału zakresu robót i po-

szczególnych płatności, które mają być uwzględnione przez Wykonawcę w HRF-ie, realizowanym 

na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. 

Odpowiedź: 

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający etapowanie inwestycji 

z podziałem na płatności. Harmonogram powinien umożliwić identyfikację kwot przewidzianych 

płatności w poszczególnych etapach w okresie realizacji oraz rozbicie prac budowlanych minimum 

na branże i stadium realizacji  np. wykonanie prac termomodernizacyjnych elewacji (m2, w-wy); 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (ile szt?, gdzie?); wykonanie prac wykończeniowych 

wewnątrz budynku (gdzie? ile?), wykonanie prac elewacyjnych, wykonanie prac związanych 

z izolacjami ścian poniżej terenu (zakres, m2, lokalizacja), wykonanie prac związanych 

z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (lokalizacja, m2). 

 

Pytanie 61 

Prosimy o określenie daty zakończenia IV Etapu robót okresem czasu, liczonym od dnia zakończenia 

Etapu III z uwagi na to, iż wskazanie daty dziennej jest sprzeczne z art. 436 pkt 1 PZP, który wymaga 

określenia planowanego terminu zakończenia robót w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Pro-

simy ew. o wprowadzenie do umowy wyraźnej podstawy wydłużenia realizacji Etapu IV i ilość dni 

ew. wydłużenia postępowania przetargowego względem obecnego terminu związania ofertą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznaczył ostateczny termin zakończenia Inwestycji  na okres 90 dni od zakończenia 

III Etapu, ale nie później niż 31.12.2021r. Jednak w związku z wydłużonym czasem procedury 

przetargowej, ostateczny termin zakończenia Inwestycji zostaje przesunięty na dzień nie później niż 

31.03.2022 r. 

 

Pytanie 62 

Prosimy o wykreślenie z §2 ust. 2 słowa "bezusterkowego", gdyż uzależnianie odbioru końcowego 

od braku usterek jest niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, co powoduje nie-

ważność umowy w tym zakresie. Analogiczny wniosek składamy odnośnie §2 ust. 4 projektu umowy 

w zakresie, w którym odbiór końcowy ma być bezusterkowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 63 

Prosimy o potwierdzenie, że datą zakończenia realizacji Umowy jest data zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego, jeśli będą istniały podstawy do jego dokonania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ §2 ust. 4 za datę zakończenia całości robót uważa się dzień wskazany w 

protokole odbioru końcowego robót, podpisanym bez uwag przez osoby upoważnione z obu Stron 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego, potwierdzającym bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

umowy. 



 
 

Pytanie 64 

Prosimy o potwierdzenie, że ujawnienie się konieczności uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień, po-

zwoleń, których konieczności uzyskania Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przed złożeniem 

oferty będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak, o ile na bieżąco Wykonawca będzie informował Zamawiającego o pojawiających się 

problemach. 

 

Pytanie 65 

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca winien realizować obowiązek, o którym mowa w 

§3 ust. 4 tj. szczególnego uwzględnienia zachowania budżetu inwestycji określonej w ofercie prze-

targowej. Jaka jest treść tego obowiązku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, aby Wykonawca przykładał należytą staranność przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, celem uniknięcia dodatkowych / niepotrzebnych kosztów wynikających 

z niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, bądź wykonywania prac niezgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

 

Pytanie 66 

Prosimy o wydłużenie terminu określonego w §6 ust. 4 z jednego do trzech dni roboczych. Obecnie 

obowiązujący termin jest nierealny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu określonego w §6 ust. 4 z jednego do trzech dni 

roboczych, w związku z czym dokonuje zmiany w Załączniku nr 3 do SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 67 

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia robót dodatkowych, o których mowa w §6 ust. 4 projektu umowy. 

Odpowiedź: 

Przez roboty dodatkowe uznaje się roboty niewyspecyfikowane w OPZ (oparte między innymi na 

projekcie, PFU oraz wytycznych projektowych), których nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty, a realizacja których jest niezbędna do prawidłowego wykonania 

i funkcjonowania inwestycji. 

 

Pytanie 68 

Prosimy o skrócenie czasu procedury odbioru końcowego z 10 do 5 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 69 

Prosimy o usunięcie reguły określonej w §10 ust. 4 projektu umowy, gdyż nie istnieje podstawa 

prawna do odmowy odbioru końcowego w przypadku, w którym wystąpi wada nieistotna przedmiotu 

umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ. 

 

Pytanie 70 

Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §11 ust. 1 projektu 

umowy nie obejmuje robót, których konieczności realizacji Wykonawca nie był w stanie przewidzieć 

na etapie szacowania wartości oferty. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem §11 ust. 9 projektu umowy „Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje 

wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, wnikające wprost z dokumentacji, 



 
jak również z SIWZ, a także wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać 

Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty związanie z uzyskaniem wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót 

porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu 

Umowy (w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości)”. 

 

Pytanie 71 

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek z §11 ust. 10 projektu umowy nie obejmuje wymiany w okre-

sie gwarancji i rękojmi materiałów zużywających się i materiałów eksploatacyjnych. 

Odpowiedź: 

Koszty wymiany elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca (zgodnie z 

zapisem w kwarcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik do Umowy). 

 

Pytanie 72 

Prosimy o zastąpienie słowa "opóźnienie" w §14 ust. 7 Umowy słowem "zwłoka". Uzależnianie 

prawa do wdrożenia wykonawstwa zastępczego od okoliczności niezależnych od Wykonawcy sta-

nowi naruszenie równowagi kontraktowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa "opóźnienie" w §14 ust. 7 Umowy słowem 

"zwłoka", w związku z czym dokonuje zmiany w Załączniku nr 3 do SWZ. 

 

Pytanie 73 

Prosimy o obniżenie wartości kary z §15 ust. 2 projektu umowy, gdyż kara na poziomie 30% wartości 

wynagrodzenia jest rażąco wygórowana i niespotykana w obrocie gospodarczym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartości kary z §15 ust. 2 projektu umowy z 30% na 

10%. W związku z powyższym dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 3 do SWZ. 

 

Pytanie 74 

Prosimy o wprowadzenie reguły zgodnie z którą przekroczenie terminów realizacji poszczególnych 

Etapów lub terminów przejściowych z HRF nie daje podstawy do naliczenia kary w przypadku, w 

którym termin końcowy zostanie zachowany. Nie ma zdaniem Wykonawcy żadnego uzasadnienia dla 

utrzymania kar umownych w takim przypadku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 75 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do 

tych które wynikają z dokumentacji przetargowej na etapie realizacji przedmiotu umowy tj. po wy-

kazanie równoważności funkcjonalnej i jakościowej na etapie realizacji robót. 

Odpowiedź: 

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z czym 

Wykonawca w dokumentacji projektowej sam określa zastosowane rozwiązania, które muszą być 

zgodne z dokumentami zamówienia. 

 

Pytanie 76 

Prosimy o wskazanie prawidłowych terminów realizacji całej inwestycji. Zgodnie z obowiązującymi 

zapisami SWZ, zastrzeżenie terminu realizacji do 31.12.2021 jest niemożliwe. Termin związania z 

ofertą wyznaczono do dnia 27.07.2021, następnie po okresie 10 dni może zostać zawarta umowa z 

Wykonawcą tj. ok. 06.08.2021. Jednocześnie wyznaczono termin realizacji poszczególnych etapów, 

które liczone od dnia podpisania umowy kształtują się następująco: 

 



 

TZO 27.07.2021   

umowa 06.08.2021   

ETAP 1 05.10.2021 60 dni 

Oczekiwania na decyzję 

PNB 

04.11.2021 30 dni 

ETAP 2 03.01.2022 60 dni 

ETAP 3 04.03.2022 60 dni 

ETAP 4 02.06.2022 90 dni 

 

Z uwagi na powyższe zgodnie z wymaganiami umowy dotrzymanie terminu wykonania do dnia 

31.12.2021 jest zdecydowanie niemożliwe. Prosimy o modyfikację terminu granicznego realizacji 

inwestycji do dnia 02.06.2022. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w dokonał zmiany w zakresie granicznego terminu realizacji inwestycji, 

przyjmując za datę końcową 31.03.2022 roku. Powyższe zostało uwzględnione w Załączniku nr 3 

do SWZ. Jednocześnie Zamawiający zauważa, iż Wykonawca błędnie wylicza pierwszy możliwy 

termin zawarcia umowy, albowiem termin związania ofertą nie jest żadnym wyznacznikiem 

pierwszej możliwej daty zawarcia umowy. 

 

Pytanie 77 

Proszę o potwierdzenie, że pomieszczenia przekazywane do wymiany w nich stolarki okiennej 

zostaną czasowo wyłączone z użytku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe, w związku z czym Wykonawca zobligowany jest ułożyć  

harmonogramu z planem wejścia na poszczególne pomieszczenia na 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem robót budowlanych (do uzgodnienia z Zamawiającym) celem uszczegółowienia i jeśli 

nie będzie innej możliwości, zaplanowania wyłączenia poszczególnych  pomieszczeń 

z funkcjonowania. 

 

Pytanie 78 

Proszę o informację, czy są pomieszczeniach w których ma zostać wymieniona stolarka, a w których 

znajduje się aparatura medyczna wymagająca szczególnego zabezpieczenia przez wykonawcę? Jeśli 

tak, proszę o podanie wytycznych dla zabezpieczenia w-w urządzeń oraz określenie lokalizacji ich 

występowania. 

Odpowiedź: 

Każde pomieszczenie wymaga należytego zabezpieczenia, gdyż w większości z nich znajduje się 

wyposażenie wymagające zabezpieczenia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na sale, w których 

znajduje się z aparatura medyczna, komputery, bądź inne wyposażenie sal, których nie ma 

możliwości przenieść. Zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi personelu Szpitala na etapie 

przekazywania pomieszczenia. 

 

Pytanie 79 

Proszę o potwierdzenie konieczności zastosowania nawietrzaków w oknach oraz doszczegółowienie 

zakresu. Zaleca się żeby w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną nie stosować 

nawietrzaków okiennych. 

Odpowiedź: 

Inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, do zadania Wykonawcy należy 

wykonanie projektu, przy uwzględnieniu wykazu pomieszczeń wentylowanych mechanicznie w 

projekcie przebudowy., który stanowi Załącznik nr 4 do odpowiedzi. 

 



 
 

Pytanie 80 

Proszę o potwierdzenie że próba eksploatacyjna o której mowa w PFU, „CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

PROGRAMU”, pkt 2 (str. 147) dotyczy standardowych warunków pracy obiektu. 

Odpowiedź: 

Zapis w PFU „CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU”, pkt 2 (str. 147) dotyczy 

nierealizowanych instalacji. 

 

Pytanie 81 

Czy przez spełnienie warunku Rozdział VI pkt. 3 Warunek IV: (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) 

ustawy) – w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy 

warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że : 

Wariant I: 

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 

termomodernizacji budynku, wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych 

brutto, 

oraz 

2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi wykonania dokumentacji 

projektowej termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła 12 500 m3 

ALBO 

Wariant II 

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” polegające na termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła 12 

500m3 (każdy), a wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych brutto. 

Zamawiający rozumie również, wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku, w której 

przewidziane zostały do wykonania prace m.in.: 

-ocieplenie budynku 

-montaż okien, drzwi 

-ocieplenie dachu 

-węzeł cieplny itp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie termomodernizacji budynków już istniejących. 

 

Pytanie 82 

W PFU zapisano, że budynek ma zostać docieplony izolacją termiczną gr 15 cm ze styropianu 

(materiał palny). Budynek L jest budynkiem średniowysokim. Ze względu na wysokość budynku i 

kategorię zagrożenia ludzi ZL II wymagana jest klasa odporności pożarowej budynku ‘B” Wymagana 

klasa odporności ogniowej ścian zewnętrznych budynku wynosi EI 60. Czy  w tej sytuacji nie należy 

zastosować wełny mineralnej jako izolacji termicznej ścian?   

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ, w tym w PFU. 

 

Pytanie 83 

Jeżeli fosy zewnętrzne nie są przeznaczone do likwidacji, bowiem PFU nie odnosi się do tego 

zagadnienia to proszę wyjaśnić czy należy przewidzieć ich remont a jeżeli tak to w jakim zakresie. 

Odpowiedź: 

Inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, do zadania Wykonawcy należy 

wykonanie projektu przy uwzględnieniu  „Załącznika nr 5 – wytyczne  projektowe”  oraz Załącznik 

nr 1 do odpowiedzi – Wytyczne projektowe – rysunki (rys. Termo PZT) . 

 



 
 

Pytanie 84 

Proszę o jednoznaczne określenie wymogu związanego z parapetami wewnętrznymi jakie należy 

zastosować. Dokumentacja wymaga w jednym miejscu parapetów PCV w innym z konglomeratu. 

Proszę o jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w Załącznika nr 5 do SWZ - wytycznych projektowych pkt 5.3 Zamawiający 

wymaga, aby parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu. 

 

Pytanie 85 

Czy wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane ? 

Odpowiedź: 

Okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ - 

wytyczne projektowe pkt 5.3 oraz Załącznikami do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie 86 

Czy okna w pokojach pacjentów należy wyposażyć w okucia hotelowe umożliwiające tylko ich 

uchylenie przez pacjentów ?   

Odpowiedź: 

Nie,  okna w pokojach pacjentów nie należy wyposażać w okucia hotelowe umożliwiające tylko ich 

uchylenie przez pacjentów. 

 

Pytanie 87 

Czy Zamawiający wymaga, aby gdziekolwiek na elewacji zamontować rolety zewnętrzne ? A jeżeli 

tak to proszę określić czy sterowane elektrycznie czy ręcznie? 

Odpowiedź: 

W miejscu istniejących rolet, Zamawiający wymaga montażu nowych,  które będą sterowane 

elektrycznie. 

 

Pytanie 88 

Zamawiający wyznaczył szczegółowy warunek udziału w postępowaniu „Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że, „w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co 

najmniej dwie usługi wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, którego 

kubatura wyniosła 12 500 m3.” Ten zapis wskazuje na równe 12 500 m3, nie więcej i nie mniej. 

Zamawiający ma swobodę z wyraźnym ograniczeniem nakazem przestrzegania zasady uczciwej 

konkurencji, zgodnie z art. 7 ust.1 Pzp, czyli obowiązek takiego opisania warunków, aby 

zagwarantować dostęp do zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania wykonawcy 

gwarantującego należyte wykonanie zamówienia. 

Opisane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają uniemożliwić skuteczne 

ubieganie się o zamówienie wyłącznie tym wykonawcom, których posiadany potencjał (w tym 

wiedza i doświadczenie) nie daje rękojmi należytej realizacji zamówienia. 

Zamawiający zobowiązany jest określić poziom, od którego uzna np. doświadczenie wykonawcy za 

wystarczające do prawidłowego wykonania zamówienia, to znaczy ma określić właściwy stosunek 

niezbędnego poziomu doświadczenia do zakresu, wartości i stopnia skomplikowania przedmiotu 

zamówienia. Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem zapewnienie 

wykonawcom posiadającym możliwości wykonania danego zamówienia dostępu do realizacji 

zamówienia na równych, obiektywnych, i niedyskryminacyjnych zasadach 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymagań w zakresie wymaganego doświadczenia w 

wykonywaniu usług projektowych, poprzez dopisanie do powyższego „dwie usługi wykonania 

dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła co najmniej 

12 500 m3 lub dokumentacji projektowej budowy budynku wielokondygnacyjnego, którego kubatura 

wyniosła co najmniej 12 500 m3.” 



 
Zapis taki zapewni zachowania w przedmiotowym postępowaniu zachowanie trzech podstawowych 

zasad Pzp: zasady ochrony konkurencji i równego traktowania wykonawców, zasady 

proporcjonalności i zasady efektywności ekonomicznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 

Wariant I 

1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające 

na termomodernizacji budynku, wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych 

brutto, 

oraz 

2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi wykonania dokumentacji 

projektowej termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła co najmniej 12500 m3 

ALBO 

Wariant II 

1.w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” polegające na termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła co 

najmniej 12500 m3(każdy), a wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1.000.000,00 złotych 

brutto”. 

 

Pytanie 89 

Zamawiający w załączniku nr 5 podaje: „Uwzględnić i ustalić typ okien z rzeczoznawcą do spraw 

p. poż w skrzydle B ze względu na budowę komory barycznej.” Ze względu na znaczną wysokość 

ceny okien specjalnych i innych materiałów izolacyjnych, wnoszę o wskazanie lokalizacji i zakresu,  

dodatkowych robót z tego wynikających. 

Odpowiedź: 

Powyższe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie 90 

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach niniejszego postępowania przetargowego należy wymienić 

istniejące oprawy oświetleniowe na oprawy typu LED? 

• Wg załącznika nr 6 do SWZ, tj. PFU, pkt 2.7.3 Budynek L: „Wiek i stan techniczny opraw oświe-

tleniowych zainstalowanych w budynku wskazują na obniżoną skuteczność świetlną i zmniej-

szoną efektywność energetyczną tych opraw.” 

• Wg załącznika nr 5 do SWZ, tj. Wytyczne projektowe, pkt 3.1 tj. Zakres prac dla całości inwe-

stycji wynikający z termomodernizacji mamy zapis: „wymiana instalacji oświetlenia wbudowa-

nego i wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej.” 

• Wg załącznika nr 5 do SWZ, tj. Wytyczne projektowe, pkt 3.3 tj. Zakres prac wnikający z ter-

momodernizacji a realizowany w zadaniu przebudowy budynku „L” mamy zapis: „wymiana in-

stalacji oświetlenia wbudowanego na nowe zgodnie z projektem przebudowy” 

Z kolei pkt 3.2 oraz pkt 4 w wytycznych projektowych, który opisuje prace do wykonania w I etapie 

nie zawiera w/w zakresu. 

Prosimy o potwierdzenie, czy prace do wykonania w kolejnych etapach względem etapu I również 

należy wycenić, czy też w ramach niniejszego postępowania należy wycenić tylko zakres prac przy-

pisany dla I etapu? 

Odpowiedź: 

Wykonawca przy wycenie robót powinien uwzględnić zakres, który  znajduje się Załączniku nr 5 

do SWZ – wytyczne projektowe – pkt. 4 , uwzględniając pkt  5 Załącznika nr 5 do SWZ,  zakres z 

Załącznika nr 6 do SWZ – PFU termomodernizacji jak i projekt budowy opierając się na  projekcie 



 
przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” – Załącznik 

nr 4 do odpowiedzi – projekt budowlany poszczególne branże. 

 

Pytanie 91 

Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie hydroizolacji typu lekkiego 

ścian poniżej poziomu terenu. 

Odpowiedź: 

Inwestycja jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, do zadania Wykonawcy należy wykonanie 

projektu hydroizolacji ścian poniżej poziomu terenu, zgodnie ze sztuka budowlaną. 

 

Pytanie 92 

Proszę o udostępnienie badań geologicznych gruntu wokół terenu budynku. Jest to niezbędne aby 

właściwie dobrać system izolacji ścian przyziemia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowym dokumentem. 

 

Pytanie 93 

Czy Zamawiający wymaga aby w zamontowanych oknach montować roletki wewnętrzne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga powyższego, zgodnie z Załącznikiem do umowy (Opis przedmiotu zamówie-

nia). 

 

Pytanie 94 

Czy istniejące w budynku okna p.poż. należy wymienić na nowe czy pozostawić? 

Odpowiedź: 

Istniejące w budynku okna p.poż. należy  pozostawić. 

 

Pytanie 95 

PFU na stronie 28 TOM 3 – Budynek L 1. „Wymagania techniczne „stanowi że : Zakres prac moder-

nizacyjnych w budynku przewiduje: 

a)- ocieplenie ścian zewnętrznych 

b)- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

c)- ocieplenie stropodachu nad maszynowni ą - modernizację systemu c.o. - modernizacja węzła cie-

pinego, wykonanie nowej instalacji wewnętrznej c.o wraz z grzejnikami wyposażonymi w zawory 

termostatyczne 

d)- modernizacja instalacji c.w.u. - naprawa instalacji solarnej, wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji, 

montaż baterii energooszczędnych i wymiana instalacji wody zimnej 

e)- wymiana instalacji kanalizacji - usprawnienie nie klasyfikowane do dofinansowania w ramach 

termomodernizacji 

f)- wymiana instalacji o świetlenia wbudowanego i wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej. 

Ponieważ, jest to zakres znacznie różniący od podanych w SIWZ proszę jednoznacznie określić, które 

z powyżej wymienionych punktów są objęte przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: 

Pełny wykaz prac do realizacji w ramach inwestycji zawarty został w Załączniku nr 5 do SWZ – 

wytyczne projektowe w pkt. 4. 

 

 

 



 
ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI: 

Załącznik nr 1 do odpowiedzi – Wytyczne projektowe – rysunki 

Załącznik nr 2 do odpowiedzi - Audyt energetyczny 

Załącznik nr 3 odpowiedzi - Dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 4 do odpowiedzi – Projekt budowlany – poszczególne branże 

Załącznik nr 5 do odpowiedzi - Inwentaryzacja budynku L 

Załącznik nr 6 do odpowiedzi  -  Ekspertyza p. poż. 

Załącznik nr 7 do odpowiedzi -Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

          

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, 

nawet tam, gdziew niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 
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