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MSZ.ZP.3411/17/2014. 
 

 
 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
 
Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w post ępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo nego 
o warto ści nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w trybie przeta rgu nieograniczonego na 
wykonanie robót budowlano – instalacyjnych pod nazw ą Przebudowa Oddziału 
Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie”  
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biul etynie Zamówie ń Publicznych z dnia 
18.06.2014 r. pod nr 205614–2014, na stronie intern etowej www.zsm.czest.pl , oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie w dniu 18.06.2014 r.  
 
  W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie 
art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
Pytanie nr 1  
Proszę o udostępnienie projektu instalacji zimnej wody, c.w.u, cyrkulacji , kanalizacji 
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych 
oraz zmianę terminu składania ofert na późniejszy, aby był czas na 
przeanalizowanie udostępnionej dokumentacji i zadanie ewentualnych zapytań. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zamieszcza brakuj ącą dokumentacj ę w formie 
załącznika nr 1,2,3,4 pod niniejszymi wyja śnieniami.  
 
Pytanie nr 2  
Zgodnie z projektem architektonicznym należy zamontować 10 szt. brodzików 
półokrągłych z kabinami natomiast w przemiarze jest 1 szt., ile sztuk przyjąć do 
wyceny ? 
Odpowied ź: Do wyceny nale ży przyj ąć jeden brodzik (1szt), natomiast 
w pozostałych przypadkach przyj ęto rozwi ązanie zast ępcze polegaj ące na 
wykonaniu odpowiednich spadków w okładzinie posadzk owej w kierunku 
kratki ściekowej w cz ęści natryskowej 
 
Pytanie nr 3  
W pozycji 158 przedmiaru instalacje sanitarne – montaż wymiennika nie podano 
żadnych informacji technicznych niezbędnych do wyceny 
Pytanie nr 4  
W pozycji 159 przedmiaru instalacja sanitarna – montaż pompy nie podano żadnych 
informacji technicznych niezbędnych do wyceny. 
 
Odpowied ź na  pytanie nr 3 i 4: Parametry urz ądzeń w pozycji 158 i 159 
przedmiaru s ą okre ślone na rysunku o numerze CO4 – schemat 



technologiczny w cz ęści zał ączonej dokumentacji stanowi ącej zał ącznik do 
wyja śnień.  
 
 
 
 
Treść powy ższych odpowiedzi stanowi zmian ę Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie i nternetowej 
Zamawiaj ącego i jest wi ążąca dla wszystkich Wykonawców bior ących udział 
w przedmiotowym post ępowaniu. 
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