
                                   
 

TABLICA OGŁOSZEŃ / strona internetowa   zamawiającego 
SPZOZ-ZP/1RB/2016                                            Kępno, dnia  18.01.2017r. 
 
 

              
              WSZYSCY   WYKONAWCY          

                                     ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ 
 
 

Działając na podstawie art.38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2015r., poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja   Samodzielnego   Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie w nawiązaniu do przesłanych   pytań do SIWZ  dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. 
„Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na 
potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7”. (znak: SPZOZ-ZP/1RB/2016) –  udziela następujących 
odpowiedzi: 
Pytania -  nr 1    
1. W opisie projektu elektrycznego zasilanie rozdzielnicy TRON jest przewidziane  

z budynku stacji transformatorowej znajdującej się na terenie szpitala. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić w 
ten sposób prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z prowadzenie kabla w wykopie, rozbiórek 
i odtworzenia istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przejść przez ściany budynków. 

         Odpowiedź: Kabel zasilający rozdzielnicę TRON należy prowadzić z centralnej rozdzielnicy energii  
         elektrycznej Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni 
         sufitowych. Prace związane z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 11. 
2. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić z budynku stacji transformatorowej prosimy o przekazanie projektu 
       obejmującego swym zakresem przebieg kabla zasilającego rozdzielnicę TRON. 

         Odpowiedź: W załączeniu przesyłamy  rysunek obejmujący przebieg kabli zasilających urządzenia 
         elektryczne lądowiska. 
3. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy w budynku szpitala prosimy o potwierdzenie, iż 

prace związane z takim wykonaniem zasilania są w pełni wyszczególnione w przedmiarze robót elektrycznych.      
Odpowiedź:    jak w pytaniu nr 1 

4. W opisie projektu elektrycznego zasilanie zestawu hydroforowego jest przewidziane z budynku stacji 

uzdatniania wody znajdującego się obok stacji transformatorowej zjadającej się na terenie szpitala. Jeśli 

zestaw hydroforowy należy zasilić w ten sposób prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z 

prowadzenie kabla w wykopie, rozbiórek i odtworzenia istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przejść 

przez ściany budynków. 

         Odpowiedź:  Kabel zasilający zestaw hydroforowy należy prowadzić z centralnej rozdzielnicy energii  
         elektrycznej Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni  
         sufitowych. Prace związane z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 12 (Pozycja 12 dotyczy  
         wszystkich prac związanych z prowadzeniem kabla o przekroju 5x6mm2, nie tylko dla zestawu 
         hydroforowego). 
5. Jeśli zestaw hydroforowy należy zasilić z budynku stacji uzdatniania wody prosimy o przekazanie projektu 

obejmującego swym zakresem przebieg kabla zasilającego zestaw hydroforowy.  

Odpowiedź:   W załączeniu przesyłamy  rysunek obejmujący przebieg kabli zasilających urządzenia 

elektryczne lądowiska – w tym dla zestawu hydroforowego. 
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6. Jeśli zestaw hydroforowy należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy w budynku szpitala    prosimy o 

potwierdzenie, iż prace związane z takim wykonaniem zasilania są w pełni wyszczególnione w przedmiarze 

robót elektrycznych.      Odpowiedź:   jak w pytaniu nr 4. 

7.  Zawracamy się z prośbą o możliwość zmiany technologii wykonania płyty lądowiska z technologii szalunku 

traconego na technologię budowy z prefabrykatów. Metoda ta powoduje mniejsza uciążliwość dla 

funkcjonowania szpitala podczas prowadzenia prac budowlanych.   .      Odpowiedź:    Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę technologii. 

8. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie w wersji edytowalnej (word) załączników do siwz, niezbędnych do 

przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu, tj. formularz oferty z wszystkimi załącznikami oraz 

załącznik nr 8 do siwz.  .      Odpowiedź:    Zamawiający udostępnia wersję edytowalną załączników do 

SIWZ  na stronie internetowej , na której znajduje się SIWZ . 

 

 

Jednocześnie Zamawiający  modyfikuje zapis  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w punkcie VIII - dotyczącym  sposobu , miejsca, terminu składania 

ofert i WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT  do dnia 24 stycznia 2017r. do 

godziny 11:00,  

natomiast    

termin  OTWARCIA OFERT wyznacza na dzień   24 stycznia 2017r. – godz. 11:30. 

  

 
 
         Dokument podpisał: 
 
        Dyrektor SPZOZ w Kępnie 
                  mgr inż. Andrzej  Jackowski 
 
                                                            
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
 

str. 3 

 

 
 

 

 


