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DZPZ-531-Zp/101/PN-98/16

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej wielobranżowej dotyczącej
rozbudowy Szpitala o pomieszczenia przeznaczone na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) –
Zp/101/PN-98/16
Pytania :
Zwracam się z prośbą o:
1. Udostepnienie treści Decyzji celu publicznego Odp. Prośba o udostępnienie dokumentów
wymienionych w piśmie na etapie Zamówienia jest nie zgodna z art. 38 ustawy Pzp.
2. Udostepnienie mapy do celów projektowych Odp. Prośba o udostępnienie dokumentów
wymienionych w piśmie na etapie Zamówienia jest nie zgodna z art. 38 ustawy Pzp.
3. Określenie sposobu oceny Oferenta w zakresie doświadczenia ( czy wymienione dokumenty
projektowe dotyczą jedynie oddziałów SOR czy ogólnie obiektów służby zdrowia , czy waga
dokumentu projektowego typu przychodnia NZOZ jest tożsama z wagą dokumentacji SOR lub
ośrodka medycznego zawierającego pełny blok operacyjny wraz ze sterylizatornią izbą przyjąć itp.)
Odp. Zamawiający wymaga doświadczenie projektanta w wykonywaniu dokumentacji
projektowej w zakresie obiektów użyteczności publicznej na podstawie ilości wykonanych
dokumentów projektowych.
Udzielenie odpowiedzi w następujących kwestiach :
1. Czy Szpital posiada rezerwę mocy dla zasilania:
- z sieci elektroenergetycznej - podstawowe i rezerwowe
- z agregatu prądotwórczego?
Odp. Szpital posiada rezerwę mocy dla zasilania z sieci elektroenergetycznej / podstawowe i rezerwowe/
oraz z agregatu prądotwórczego.
2. Czy szpital posiada rezerwę mocy w zakresie zasilania w ciepło dla potrzeby projektowanego SOR ,
czy należy zaprojektować nową kotłownię , czy rozbudowę istniejącej Odp. Szpital posiada rezerwę
mocy w zakresie zasilania w ciepło.
3. Proszę o udostępnienie mapy zasadniczej z uzbrojeniem terenu oraz wskazaną lokalizacją budynku
SOR. Niezbędne do ustalenia zakresu przebudowy sieci. Odp. To jest wniosek, a nie pytanie
dotyczące zamówienia.

4. Czy projektowany SOR może skorzystać z istniejącej infrastruktury w zakresie łączności z
zespołami ratownictwa medycznego , dyspozytorem medycznym itp. , czy wymaga opracowania
nowego łącza Odp. Tak.
5. Gdzie jest zlokalizowane lądowisko helikopterów? Odp. Lądowisko helikopterów zlokalizowane
jest na terenie Szpitala.

6. Jak będzie usytuowany SOR w stosunku do lądowiska? Odp. Tak jak w chwili obecnej.
7. Czy projekt ma uwzględniać rozbudowę szpitala o lotnisko wraz z niezbędną infrastrukturą? Odp.
Nie.
8. Czy plan medyczny SOR należy oprzeć na wielkościach określonych obowiązującymi aktami
prawnymi, czy Zamawiający przewiduje funkcje dodatkowe np. ścieżka dziecięca, gorąca platforma,
wydzielone gabinety izby przyjęć. Prosimy o wskazanie ilości pożądanych gabinetów dla funkcji
określonych w §5 Rozporządzenia oraz o ewentualnej możliwości urządzenia części tych funkcji na
terenie szpitala – w szczególności stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i urządzenia
zaplecza adm-gosp. Prosimy o podanie obecnej i docelowej ilości zespołów medycznych do
uwzględnienia w dokumentacji . Odp. Tak.
9. Jakie ilości stanowisk i gabinetów są planowane na poszczególnych obszarach? Odp. Ilość stanowisk
i gabinetów należy wykazać w opracowanej koncepcji.
10. Jaka jest istniejąca Diagnostyka na terenie szpitala i w których obszarach zespołu szpitalnego , jaki
zakres diagnostyki zostanie udostępniony do wykorzystania przez SOR a jaki zakres należy
doprojektować jako odrębny tylko dla SOR . Odp. Pytanie niezrozumiałe w aspekcie treści
zamówienia.
11. Czy istniejący obiekt szpitala będzie wymagał przebudowy ? Prosimy o udostępnienie wszystkich
dokumentów mówiących o zakresie wymaganej przebudowy obiektu istniejącego do ujęcia w
opracowaniu projektowym podlegającym zamówieniu ( opinie i Decyzje Sanepid, KPSP, UM
Wałbrzych oraz wszelkie inne ) . Odp. Tak, uzgodnienia i inne decyzje administracyjne są
przedmiotem zamówienia.
12. Czy i jakie funkcje Zamawiający widzi jako pożądane do ujęcia w opracowaniu , a nie wymienione w
treści Rozporządzenia . Odp. Funkcje powinny wynikać z opracowania koncepcji.

