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Drezdenko, dnia 28 marca 2022 roku 
 
 

Do   
Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 
 
 
P2 
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na usługę opracowania koncepcji 
architektoniczno-organizacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Drezdenku oraz rozbiórka 
kompleksu funkcjonalnie przestarzałych budynków techniczno-usługowych, nr sprawy: 
PCZSzp/ZP/ZO/130/3/2022 

 
 

WYJAŚNIENIA 
 
Pytanie nr 1 
Czy w przypadku konieczności zwiększenia zakresu opracowania ponad podane w OPZ oraz zwiększenie 
podanych powierzchni Zamawiający zwiększy również wynagrodzenie?! 
Odp. do pytania 1 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wzrostu wynagrodzenia w ww. sytuacji. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o zmianę brzmienia - pkt 2.7 
Na. ,,Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt istotne wady projektowe 
nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad 
innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty przez 
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.'' 
Odp. do pytania 2 
Zamawiający informuje, że zapisy w tym zakresie zawarte są w §8 ust. 8 i 9. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie że wykonanie wizualizacji 2D dotyczy SOR-u i Bloku operacyjnego. Wykonawca 
nie widzi zasadności wykonywania wizualizacji dla pozostałych opracowań. 
Odp. do pytania 3 
Zamawiający potwierdza, że wykonanie wizualizacji 2D dotyczy tylko opracowania w zakresie SOR oraz Bloku 
operacyjnego. 
 
Pytanie nr 4 
W celu prawidłowego prowadzenia prac projektowych niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym. 
Prosimy o podanie terminu w jakim Zmawiający będzie odpowiadał na pytania Wykonawcy. Prosimy 
o potwierdzenie, że przekroczenie tego terminu będzie skutkowało wydłużenie czasu realizacji zamówienia 
o analogiczny czas. 
Odp. do pytania 4 
Zamawiający wyjaśnia, że w proponowanym wzorze umowy wskazane są sytuacje umożliwiające wydłużenie 
okresu realizacji poszczególnych etapów.  
 
Wprowadza się zmianę we wzorze umowy poprzez dodanie do §2 ust. 7 i 8 o treści: 
Ust. 7 „Wykonawca zobowiązany będzie  w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy doręczyć 
Zamawiającemu harmonogram i zakres informacji, jakie Zamawiający zobowiązany będzie w terminie do 7 dni 
przygotować i przekazać Wykonawcy celem realizacji przedmiotu umowy.  
Ust. 8 Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy niezbędne dane i informacje związane 
z realizacją przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wystosowania żądania przez 
Wykonawcę.” 
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Pytanie nr 5 
W opinii wykonawcy termin dla etapu 1 jest zbyt krótki – prosimy o wydłużenie terminów umowy o 10 dni. 
Odp. do pytania 4 
Zamawiający wydłuża termin realizacji etapu I do 30 dni od daty zawarcia umowy. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

Prezes Zarządu 

 

       Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pismo wysłane pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stornie internetowej dnia 28.03.2022 r. 


