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WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 5 548
000 euro na wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE
części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i
OAiIT w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt.
„Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w
Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.
Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018 Nr ogłoszenia - 595818-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym znak sprawy SPZOZ BLOK RB/2018
nr. ogłoszenia 595818-N-2018 z dnia 27.07.2018r zwracamy się z prośbą o: - uszczegółowienie opisu
standardu wykończenia ścian sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowania lekarzy, pomieszczeń
przygotowania pacjenta oraz sali wybudzeń. - sprecyzowanie czy w zakresie prac jest dostawa i montaż
wyposażenia sal operacyjnych - sprecyzowanie i podanie parametrów jakim odpowiadać ma tapeta z włókna
szklanego.
Odpowiedź: Standard wykończenia ścian sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowania lekarzy,
pomieszczeń przygotowania pacjenta oraz sali wybudzeń opisany w dodatku nr. 2 do SIWZ. Dostawa i
montaż wyposażenia sal operacyjnych opisane w: AKT-Sokolka-EI-NR2-B-przedm-v1 oraz AKT-Sokolka-EINR2-W-przedm-v1. Tapeta z włókna szklanego nie jest przewidziana.
MODYFIKACJA SIWZ
W związku z omyłkowym udostępnieniem nieaktualnej dokumentacji projektowej Zamawiający modyfikuje dodatek nr. 2
do SIWZ.
ZMIANA TERMINU
W związku z modyfikacją ulega zmianie termin składania ofert z 20.08.2018r godz. 10.00 na 27.08.2018r godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert z 20.08.2018r godz. 10.10 na 27.08.2018r godz. 10.10.
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