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Drezdenko, dnia 19 kwietnia 2022 roku 
 

Do   
Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 
 
P1 
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/130/5/2022 

 
 

WYJAŚNIENIA 
 
Pytanie nr 1 
Czy przebudową, w tym dostosowaniem do obowiązujących przepisów należy objąć cały kompleks szpitalny, czy 
tylko jego fragmenty niezbędne do realizacji SOR, bloku operacyjnego oraz miejsca dla zespołów ratownictwa 
medycznego? 
Odp. do pytania 1 
Opracowaniem należy objąć obszary niezbędne do opracowania SOR, bloku operacyjnego oraz miejsca dla 

zespołów ratownictwa medycznego. 

 
Pytanie nr 2 
Czy inwentaryzacją wielobranżową należy objąć cały kompleks szpitala, czy tylko obszary podlegające przebudowie? 
Odp. do pytania 2 
Inwentaryzacją wielobranżową należy objąć obszary niezbędne do opracowania SOR, bloku operacyjnego oraz 

miejsca dla zespołów ratownictwa medycznego. 

 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający posiada inwentaryzację budynku przeznaczonego do rozbiórki w ramach opracowania 3? Jeśli nie, 
czy należy wykonać jego inwentaryzację w ramach zamówienia? 
Odp. do pytania 3 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budynku przeznaczonego do rozbiórki. 
Inwentaryzacja budynku do rozbiórki nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 
Pytanie nr 4 
Czy posiadanie doświadczenia w zakresie wykonania opracowań programów funkcjonalno-użytkowych lub 
pełnobranżowych dokumentacji projektowych, dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy podmiotów 
leczniczych jest warunkiem obligatoryjnym, i podmioty nie posiadające takiego doświadczenia zostaną wykluczone z 
postępowania? 
Odp. do pytania 4 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym pożądane jest doświadczenie w zakresie podmiotów leczniczych 
 
Pytanie nr 5 
Jakie są kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty? 
Odp. do pytania 5 
Wybrana zostanie oferta optymalna, uwzględniająca przedstawione doświadczenie Wykonawcy oraz zaoferowaną 
cenę. 

 
Z poważaniem 

 
Prezes Zarządu 

 

       Maciej Bak 

 
 
Pismo zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 20.04.2022 r. 


