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Do Oferentów 
 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ 
MSWiA w Koszalinie („zaprojektuj i wybuduj”). 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Prosimy o określenie terminu (ile dni od złożenia dokumentacji projektowej) w jakim Zamawiający 
zobowiązany jest do zatwierdzenia przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej oraz 
wprowadzenie stosownej korekty w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).  
ODPOWIEDŹ:   10 dni. 
 
PYTANIE NR 2 
Prosimy o określenie terminów i zakresu prac (pomieszczeń) dla poszczególnych etapów/części 
przedmiotu zamówienia. Podczas wizji lokalnej uzyskaliśmy informację, że zamówienia należy 
zrealizować etapami przy zapewnieniu normlanej pracy Oddziału Chorób Wewnętrznych.  
W związku z tym prosimy o zmianę terminu wykonania robót uwzględniając czas konieczny na 
przeniesienie pacjentów, sprzętu pomiędzy poszczególnymi etapami.  
ODPOWIEDŹ: Terminy są uzależnione od projektu. 
 
PYTANIE NR 3 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (łącznie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń  
i uzgodnień – wszystkie branże niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie podanym w PFU. 
Zwracamy uwagę, że termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2019 r. a termin związania ofertą 
to 30 dni. Dodatkowo Zamawiający może zawrzeć umowę w terminach określonych w art. 94 
ustawy Pzp. W związku w powyższym wszelkie formalności wynikające z ustawy Pzp zostaną 
zakończone najpóźniej w 2 tygodniu 2020 r. Jednocześnie zgodnie z wymogami zawartymi  
w SIWZ, Wykonawca musi uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, których czas 
oczekiwania regulują odrębne przepisy. Wykonawca nie ma wpływu na urzędowe terminy 
wydawania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. W związku z powyższym wnosimy o zmianę 
terminu wykonania przedmiotu zamówienia, który uwzględniać będzie wszystkie urzędowe terminy 
oraz czas na wykonanie prac projektowych i procedur związanych z przetargiem nieograniczonym. 
Na marginesie zaznaczamy, że projekt technologii należy uzgodnić z Użytkownikami, co również 
przyczynić się może wydłużenia terminu zakończenia prac projektowych, a tym samym całego 
przedmiotu zamówienia. Z naszej analizy wynika, że niezbędne procedury wraz z uzyskaniem 
pozwoleń i uzgodnień zakończą się do połowy marca 2020 r.  
ODPOWIEDŹ: Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostaje wydłużony do 30.06.2020 r. 
 
PYTANIE NR 4  
Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest dostawa i montaż agregatu pompy próżni do gazów 
medycznych? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
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PYTANIE NR 5 
Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym należy wykonać dodatkowy przystanek windy  
w piwnicy budynku. Prosimy o załączenie dokumentacji dot. Szybu windowego oraz ewentualnych 
badań gruntu pod tym szybem. Z naszych wcześniejszych realizacji w budynku Szpitala MSWiA  
w Koszalinie wynika, że teren ten jest podmokły.   
ODPOWIEDŹ: Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu 
spotkania (tel. 660 50 99 26). 
 
 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………………… 
Dyrektor SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 
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