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Sokółka dn. 06.10.2016r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości
209000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o
pozwolenie na budowę, nadbudowy/ rozbudowy/ przebudowy części budynków Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z przeznaczenie dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni,
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ „Zakres prac projektowych’’
oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną budynków zgodnie z zaproponowaną przez
Wykonawcę koncepcją oraz nadzór autorski
Znak sprawy: SPZOZ PROJEKT / 2016 Nr ogłoszenia – 317337 - 2016 z dnia 04.10.2016

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Czy podane powierzchnie bud. E – 787,32m, bud.B - 652,24 m odpowiadają powierzchniom zabudowy
tych budynków.? Jeśli nie proszę podać powierzchnię zabudowy budynku E i B.
Odpowiedź: Tak, jest to powierzchnia zabudowy bud. E – 787,32m. Tak, jest to powierzchnia zabudowy
bud.B - 652,24 m oznaczone czerwoną linią szkic nr. 1.
2. Czy Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją budynków B i E?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dysponuje.
3. Czy Zamawiający posiada archiwalne badania gruntu związane z budynkiem B i E?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada.
4. Czy Zamawiający bierze pod uwagę nadbudowę budynku E o kolejną kondygnację przeznaczoną na
wentylatornie i inne pomieszczenia techniczne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nadbudowę budynku E o kolejną kondygnację przeznaczoną na
wentylatornię i inne pomieszczenia techniczne ale istnieje też możliwość wykorzystania istniejących
pomieszczeń piwnicznych budynku E.
5. Czy założenie, że nowy blok powstaje jako nadbudowa budynku E gwarantuje bezkolizyjny transport
chorych (bez przejazdu przez wydzielone jednostki funkcjonalne) do nowego bloku i przebudowywanego
OAiIT?
Odpowiedź: Gwarantuje bezkolizyjny transport chorych przez wydzielone jednostki funkcjonalne przy
założeniu budowy łącznika nowego bloku operacyjnego z pomieszczeniami starego bloku operacyjnego
na wysokości gabinetu lekarskiego lub śluz i dalej do obecnego holu w budynku D.
6. Prosimy o zamieszczenie rzutów szpitala pokazujących dojazd z głównego trzonu windowego do nowego
bloku operacyjnego i przebudowywanego OAiIT.
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza ,,Dodatek 2.1”
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