
 

Jarocin, dnia 23.02.2017r. 
Nr sprawy: 3/2017 
 
 
 

ZMIANA  ZAPISÓW 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę i rozbudowę Szpitala  
w Jarocinie – etap II”. 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 
ZMIANA NR 1: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ TOM I (IDW) w pkt. 14.12., który 
otrzymuje nowe brzmienie: 
 
14.12. Ofertę naleŜy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu 

uniemoŜliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane na Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,  

ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin i opisane następująco: 

Nazwa (firma) Wykonawcy  
Adres Wykonawcy 

                                                       „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 
                               ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin. 

 
oraz opisane: 

 
OFERTA 

„Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie – etap II ” 
Nie otwierać przed dniem 15.03.2017r.  godz. 12:15. 

 
 
ZMIANA NR 2: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ TOM I (IDW) w pkt 17.1 i 17.2., 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
17.1. Oferty powinny być złoŜone w siedzibie: 

 Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
 Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

do dnia 15.03.2017 r. do godz. 12:00. 
17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 
dnia 15.03.2017r., o godz. 12:15. 
 
 
 

PowyŜsze zmiany naleŜy ująć w treści składnej oferty.  

 
 
 

 
 



 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia  
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu na „Nadbudowa i rozbudowa szpitala w Jarocinie” 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający przekazuje treść 

zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 
Pytanie 1 
Dotyczy: instalacji gazów medycznych 
Czy panele nadłóŜkowe są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, proszę o podanie 
parametrów oraz o wskazanie ilości i lokalizacji paneli nadłóŜkowych. 
Odpowiedź: 
Panele medyczne nie stanowią przedmiotu przetargu. Panele medyczne stanowić będą 
przedmiot osobnego postępowania. 
 
 
Pytanie 2 
Czy w Sali przygotowań na wys. Parterze nr 1/06 sala przygotowań i wyburzeń naleŜy 
przewidzieć punkty poboru 2xO2,2xAIR,2xVac,1xOg? 
Odpowiedź: 
Tak. Sala przygotowań i wybudzeń ma być wyposaŜona w punkty poboru wskazane  
w pytaniu. 
 
Pytanie 3 
W opisie na gazy medyczne są panele medyczne. W dokumentacji projektowej nie są 
wrysowane. W przedmiarach na gazy medyczne równieŜ nie ujęto paneli. JeŜeli panele są 
przedmiotem tego przetargu prosimy o wskazanie pomieszczeń w których mają być 
montowane, oraz jak mają być wyposaŜone? 
Odpowiedź:  
Panele medyczne nie stanowią przedmiotu przetargu. Panele medyczne stanowić będą 
przedmiot osobnego postępowania. 
 
Pytanie 4 
Czy kolumny Anestezjologiczne i Chirurgiczne sa przedmiotem tego przetargu? JeŜeli tak 
to jak mają być wyposaŜone? 
Odpowiedź: 
Nie. Kolumny nie stanowią przedmiotu przetargu. Panele medyczne stanowić będą 
przedmiot osobnego postępowania. Instalacje gazów medycznych doprowadzonych do 
miejsc montowania kolumn naleŜy wyposaŜyć  w zawory odcinające. 
 
Pytanie 5 
Z dokumentacji projektowej wynika Ŝe w sumie jest 96 punktów poboru, natomiast  
w przedmiarach na gazy medyczne w poz. 38 ujęto tylko 65 szt. Ile naleŜy przyjąć 
punktów poboru do wyceny? 
Odpowiedź: 
Punkty poboru naleŜy montować zgodnie z dokumentacją projektową. Wyjątek stanowią 
sale chorych gdzie przewidujemy montaŜ nadłóŜkowych paneli medycznych (zgodnie  
z odp. Nr 3) – w tych salach nie naleŜy montować punktów poboru ,a tylko doprowadzić 
przewidziane w dokumentacji instalacje. 
 
Pytanie 6 
Czy w Sali 0/27 (Kolonoskopia) naleŜy doliczyć punkt odciągu gazów anestetycznych? 
Odpowiedź: 



 

Tak. W sali 0/27 naleŜy zainstalować punkt odciągu gazów anestetycznych. 
 
Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie, Ŝe naleŜy zastosować jeden manipulator systemu 

przywoławczego sterujący wezwaniem personelu oraz oświetleniem miejscowym  

i oświetleniem nocnym w panelu nadłóŜkowym. 

Odpowiedź: 
Dopuszczamy takie rozwiązanie, aby manipulator systemu przywoławczego sterował 
równieŜ oświetleniem w panelach nadłóŜkowych. 
 
 
 
W związku z powyŜszymi odpowiedziami, Zamawiający wydłuŜa termin składania ofert  
do dnia 15.03.2017r. do godz. 12:00. 
 
PowyŜsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i jej załączników. PowyŜsze odpowiedzi naleŜy ująć w treści 
składnej oferty.  
 

W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  


