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Znak sprawy 15/2018/PN                                    Gdańsk, 12 marca 2018 r. 
 
 
L. Dz. DZP 2375/41/2018 

 
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. W projekcie teletechnicznym szczegółowo opisano wymagania stawiane systemowi przyzywowemu (strona 22-

26), wszystkie te parametry spełnia tylko jeden producent dostępny na rynku. Nie jest możliwe zaproponowane 
zamiennych rozwiązań w oparciu o tak szczegółowe parametry, które w większości nie maja istotnego 
znaczenia dla działania systemu. Różni dostawcy różnie realizują określone funkcjonalności systemu. Proszę o 
podanie tylko podstawowych wymagań dla systemu, umożliwiające wybór więcej niż jednego producenta i 
rozwiazań równoważnych które z powodzeniem funkcjonują na rynku. Czy jakikolwiek inny system system 
cyfrowy będzie rozwiązaniem równoważnym do zaproponowanego systemu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

2. W projekcie teletechnicznym szczegółowo opisano wymagania stawiane systemowi CCTV (strona 26-32), 
wszystkie te parametry spełnia tylko jeden producent dostępny na rynku. Nie jest możliwe zaproponowane 
zamiennych rozwiązań w oparciu o tak szczegółowe parametry, które w większości nie maja istotnego lub 
żadnego znaczenia dla działania systemu na tym obiekcie(np. strona 25 opisu: cyt."Zakłada się rejestrację ciągłą 
dla kamer zewnętrznych (z wyłączeniem kamer znajdujących się na trybunach) z szybkością 12kl/s.”. lub cyt. 
"automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, możliwość rozpoznania do sześciu twarzy jednocześnie;”. 
Opisany system jest to skomplikowany system do obsługi parkingów i stadionów. Prosimy o podanie tylko 
głównych parametrów dla systemu w odpowiednich zakresach tak by było możliwe zaproponowanie rozwiązań 
równorzędnych. Różni dostawcy różnie realizują określone funkcjonalności systemu. Proszę o podanie tylko 
podstawowych wymagań dla systemu, umożliwiające wybór więcej niż jednego producenta.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Przesłany projekt zabezpieczeń pożarowych obejmuje centralna baterię dla całego szpitala(modułu, 
akumulatory). Prosimy o potwierdzenie że należy wybudować CB tylko dla projektowanej części chirurgii  a nie 
dla całego obiektu? Można zastosować centralna baterie która umożliwi sukcesywna rozbudowę w miarę 
remontów na kolejnych piętrach. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

4. W projekcie teletechnicznym szczegółowo opisano wymagania stawiane instalacji okablowania strukturalnego 
(LAN) i urządzeń aktywnych. Wszystkie te wymagania ze stron opisu technicznego teletechnicznego na stronach 
4-22 może spełnić tylko jeden dostawca. Proszę o podanie tylko podstawowych wymagań dla systemu, 
umożliwiające wybór więcej niż jednego producenta/dostawcy. Czy zastosowanie zamiennika systemu 
okablowania LAN poprzez spełnienie wymagań kategorii okablowania 6A i gwarancji na system 25lat 
wyczerpuje wymagania w stosunku do systemu zamiennego? Jednocześnie zwracam uwagę że Zamawiający nie 
może jako parametru podawać okresu gwarancji 25 lat jeżeli wykonawca może udzielić maksymalnie okresu 
gwarancji na 60 miesięcy zgodnie z SIWZ na całe zadanie . 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 



2 | S t r o n a  

 

Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

5. Zamawiający opisał w SIWZ że „wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  cenę  za  realizację  zamówienia  na  
podstawie  projektu, przedmiarów  i  specyfikacji  oraz  własnego  doświadczenia  nabytego  w  wykonywaniu  
robót  w  obiektach służby  zdrowia  z  uwzględnieniem  5%  nakładów  na  roboty  nieprzewidziane  w  
projekcie  a  wykonane  w uzgodnieniu z Zamawiającym jako konieczne potwierdzone w sporządzonym 
protokole konieczności” . Prosimy o potwierdzenie że przedmiar jest dokumentem kontraktowym lub tylko 
pomocniczym elementy w skazane w przedmiarze są to inne prace niż wskazane w dokumentacji lub też prace 
różniące się ilością . Prosimy o wykreślenie kosztorysów jako dokumentów kontraktowych lub jeżeli maja 
pozostać dokumentem kontraktowym prosimy aby technologia i opisy z KNRR były zgodne z technologią 
opisana w dokumentacji .  Ogólna praktyka wskazuje że przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym a nie 
kontraktowym bo nie jest wykonywany przez projektanta a jedynie kosztorysanta i nie weryfikowany przez 
projektanta .  
Odp. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. 5% nakładów na roboty nieprzewidziane jest to kwota jaką 
Wykonawca powinien przewidzieć na roboty i/lub materiały, które nie zostały uwzględnione w SIWZ a mogą 
okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

6. Zamawiający opisał w SIWZ że „wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  cenę  za  realizację  zamówienia  na  
podstawie  projektu, przedmiarów  i  specyfikacji  oraz  własnego  doświadczenia  nabytego  w  wykonywaniu  
robót  w  obiektach służby  zdrowia  z  uwzględnieniem  5%  nakładów  na  roboty  nieprzewidziane  w  
projekcie  a  wykonane  w uzgodnieniu z Zamawiającym jako konieczne potwierdzone w sporządzonym 
protokole konieczności” . Prosimy o wskazanie jakie prace Zamawiający rozumie jako nieprzewidziane ale 
konieczne do wykonania ? Czy są to roboty nie przewidziane w projekcie z uwagi na charakter jego ogólności a 
konieczne do wykonania – w świetle zasad sztuki budowlanej – dla osiągnięcia efektu, jaki w projekcie 
budowlanym wyraźnie przewidziano np. w przypadku zaprojektowania drzwi automatycznych a braku 
zaprojektowania do nich zasilania doprowadzenie tego zasilania będzie robotą nieprzewidzianą i konieczną do 
wykonania  natomiast pozostałe roboty są robotami dodatkowymi . 
Odp.  Roboty nieprzewidziane to są roboty, które mogą wyniknąć podczas wykonywania prac budowlanych,  
instalacyjnych i są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający obecnie nie 
określi jakiego typu są to roboty. 
 

7. Prosimy o potwierdzenie że prace nieprzewidziane konieczne do wykonania potwierdza Wykonawca i 
Zamawiający w protokole konieczności . 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

8. Zakończenia gazów medycznych. W projekcie instalacji gazów medycznych i w technologii wskazano 
zakończenia instalacji gazów medycznych prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga rozwiązań jakie 
zaproponowano : 
a) Pomieszczenie 1.10 ; 1.12; 1.45 i 1.43 projektant zaprojektował łącznie 7 kolumn gazowych . Rozwiązanie to 
jest rozwiązaniem stosowanym w salach operacyjnych a nie pokojach łóżkowych z uwagi na bardzo duży koszt 
samej kolumny w opisanym standardzie na poziomie 63 tyś zł szt. Czy w intencji Zamawiającego było 
zastosowanie rozwiązania umożliwiającego montaż na ścianie z oknem jeśli tak to prosimy o dopuszczenie do 
zastosowania np. pionowego panelu gazowego montowanego na filarach międzyokiennych lub panelu 
podwieszonego zamiast kolumny z wyposażeniem elektrycznym, gazowym oraz półkami zgodnymi z tym 
opisanym w opisie technicznym. Rozwiązania te są stosowane z powodzeniem na innych obiektach w 
trójmieście o tej samej funkcji. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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