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DZPUCK.262.101.2020       Warszawa, dnia 25 sierpnia 2020 r.  

 
WYJAŚNIENIATREŚCI SIWZ  

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak DZPUCK.262.101.2020 na:  

 

„Dokończenie rozbudowy budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, mieszczącej się w pawilonie nr. 

3, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Specjalistyczna kardiologia w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w 

Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły w przedmiotowym 

postępowaniu:   

 

Pytanie nr 1 – dot. zapisów SIWZ 

Dokumentacja znajdująca się w folderze „RTG z ramieniem C” definiuje podział prac pomiędzy dostawcę 

urządzenia i klienta/wykonawcę. Proszę o potwierdzenie, że przez klienta/wykonawcę należy rozumieć 

Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres klient/wykonawca stanowi zakres Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 2 – dot. zapisów SIWZ 

Czy osłony radiologiczne są częścią zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż osłony radiologiczne są częścią zamówienia. 

Pytanie nr 3 – dot. zapisów SIWZ 

Proszę o informację czego zamawiający oczekuje jeśli chodzi o dokumentację powykonawczą w zakresie już 

zrealizowanej części robót? Np. wytrzymałość betony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje kompletnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

przedmiotowe zamówienie otrzyma od Zamawiającego dokumentację powykonawczą, którą posiada. 
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Pytanie nr 4 – dot. zapisów SIWZ 

Prosimy o udostępnienie dziennika budowy dla przedmiotowej inwestycji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi potrzeby udostępniania dziennika budowy na tym etapie. 

 

Pytanie nr 5 – dot. zapisów SIWZ 

Czy oczekiwaniem Zamawiającego jest, by doprowadzić budynek do zgodności z projektem czy zrealizować 

prace budowlane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuję realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem oraz obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

 

Pytanie nr 6 – dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu. 

 

Pytanie nr 7 – dot. zapisów SIWZ 

Na niektórych grzejnikach widać było uszkodzenie zabezpieczenia przez co kurz i inne czynniki mogą 

powodować rysy lub inne uszkodzenia. Czy takie grzejniki mają zostać wymienione na nowe czy wystarczą 

poprawki malarskie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zakłada wymiany sprawnych technicznie grzejników na nowe. 

 

Pytanie nr 8 – dot. zapisów SIWZ 

Strop Laminarny nie został uwzględniony w przedmiarze robót. Czy dostawa jest w Państwa zakresie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przywiduje wykonania stropu laminarnego, przedmiotem oferty jest nawiewnik laminarny. 

 

Pytanie nr 9 – dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający uzupełni inwentaryzację powykonawczą instalacji? Dział 17 zawiera tylko inwentaryzację 

Architektury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzupełni inwentaryzacji powykonawczej instalacji w zakresie graficznym. Inwentaryzacja 

instalacji została ujęta w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SIWZ 

 

Pytanie nr 10 – dot. zapisów SIWZ 

Brak Kart materiałowych w załączonych materiałach. Prośba o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza karty materiałowe, które  stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

 

Pytanie nr 11 – dot. zapisów SIWZ 

Czy na działce znajdują się jeszcze jakieś drzewa do wycięcia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje drzew do wycięcia. 
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Pytanie nr 12 – dot. zapisów SIWZ 

Czy zakresem prac z ramach zagospodarowania terenu jest obszar wydzielony czerwoną linia rozgraniczającą 

(rysunek Z01) czy teren wygrodzony tymczasowym ogrodzeniem terenu?  

Odpowiedź: 

Zakres prac w obszarze zagospodarowania terenu jest zgodny z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie nr 13 – dot. zapisów SIWZ 

Z dokumentacji wynika że poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienie fundamentów. Czy w 

trakcie realizacji prac Zamawiający natknął się na wodę gruntową napływającą do wykopu? 

Odpowiedź: 

W trakcie realizacji prac Zamawiający nie natknął się na wodę gruntową napływającą do wykopu. 

 

Pytanie nr 14 – dot. zapisów SIWZ 

Czy zastosowane pakiety szkła (kwatery górne) nieprzeziernego w pasach miedzy okiennych wydzielenia stref 

ppoż. między piętrami są EI 60? 

Odpowiedź: 

Zakres zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem zamiennym. Zgodnie z udostępnionymi dokumentami, m.in. 

kartami zatwierdzenia materiałowego  wskazane elementy spełniają one założenia projektowe. 

 

Pytanie nr 15 – dot. zapisów SIWZ 

Czy zastosowane rozwiązanie przeszklenia łącznika wykonano w standardzie RE 30. 

Odpowiedź: 

Zakres zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem zamiennym. Zgodnie z udostępnionymi dokumentami, m.in. 

kartami zatwierdzenia materiałowego wskazane elementy spełniają one założenia projektowe. 

 

Pytanie nr 16 – dot. zapisów SIWZ 

Gdzie dokładnie znajdują się dokumenty dotyczące zatwierdzonych urządzeń i elementów wbudowanych  

w budowanym obiekcie. Podczas wizji lokalnej przekazano nam informację że takowe istnieją - nie możemy 

jednak ich odnaleźć w przekazanej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza dokumenty. Karty materiałowe stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

 

Pytanie nr 17 – dot. zapisów SIWZ 

Prosimy o udostępnienie namiarów na firmę konserwującą SSP i baterię opraw awaryjnych systemów 

istniejących budynku głównego. 

Odpowiedź: 

Kontakt do konserwatora SSP 

ZISP Budotechnika sp. j. 

ul. Wyszogrodzka 6/14 

03-337 Warszawa 

Siedziba: ul. Matuszewska 14 

03-876 Warszawa 


