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Znak sprawy 15/2018/PN                                      Gdańsk, 8 marca 2018 r. 
 
L. Dz. DZP 2375/38/2018 

 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

  
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w 
Gdańsku”. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 

 
 

1. Proszę o podanie producenta i typu istniejącej instalacji przyzywowej, w celu zaproponowania rozbudowy 
systemu. 
Odp. Instalacja przyzywowa powinna być wykonana nowa, niezależnie od istniejącego systemu zgodnie z 
założeniami Projektu wykonawczego. 
 

2. Proszę o podanie nazwy systemu SSP i jego producenta i firmy serwisującej. 
Odp. Zamawiający na terenie szpitala posiada przestarzały system SSP, który nie będzie rozbudowany. 
Wykonawca zgodnie z dokumentacją powinien przewidzieć zabudowę nowych elementów systemu SSP na 
Oddziale Chirurgii  oraz centralę i panel wyniesiony. 
 

3. Czy remontowanej części oddziału chirurgii istnieje system SAP, w jakim zakresie należy go zmodernizować? 
Odp. Zamawiający na terenie szpitala posiada przestarzały system SAP, który nie będzie rozbudowany. 
Wykonawca zgodnie z dokumentacją powinien przewidzieć zabudowę nowych elementów systemu SAP na 
Oddziale Chirurgii  oraz centralę i panel wyniesiony. 
 

4. Proszę o informację które zestawienie stolarki z projektu budowlanego czy projektu wykonawczego jest 
aktualne ? Oba zestawienia znacząco różnią się od siebie to samo dotyczy rzutu . 
Odp. Aktualny jest rzut i  zestawienie stolarki z projektu wykonawczego. 
 

5. Czy w zakresie zadania jest wykonanie nowych podkładów posadzkowych ( jastrychów ) czy tylko wykonanie 
niezbędnych wylewek wyrównawczych w celu niwelacji ewentualnych uskoków w pomieszczeniach powstałych 
po wyburzeniach ścian i naprawie posadzek w przypadku prowadzenia w nich instalacji? 
Odp. Należy przyjąć, ze po rozebraniu ścian, posadzek i dokonaniu odkrywek może okazać  się konieczne 
wykonanie nowych podkładów posadzkowych (jastrychów) . 
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