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Drezdenko, dnia 20 kwietnia 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/130/5/2022 

 
 

WYJAŚNIENIA 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający wymaga inwentaryzacji w zakresie  niezbędnym do wykonania koncepcji 
projektowej. 
Odp. do pytania 1 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną dnia 19.04.2022 r. inwentaryzacją wielobranżową należy objąć obszary niezbędne 

do opracowania SOR, bloku operacyjnego oraz miejsca dla zespołów ratownictwa medycznego. 

 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Opracowanie nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
z lądowiskiem ma zawierać ogólne wytyczne dla lokalizacji lądowiska bez szczegółowego projektu lądowiska, które 
będzie przedmiotem odrębnego postępowania zaprojektuj i wybuduj.  
Odp. do pytania 2 
Zamawiający potwierdza, że „Opracowanie nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 
lądowiskiem” ma zawierać ogólne wytyczne dla lokalizacji lądowiska bez szczegółowego projektu lądowiska, które 
będzie przedmiotem odrębnego postępowania zaprojektuj i wybuduj.  
Program funkcjonalno-użytkowy musi być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 
2454). 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowego wykazu wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z wyceną 
w zamach zamówienia. 
Odp. do pytania 3 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi szczegółowy wykaz wyposażenia i sprzętu 
medycznego wraz z jego wyceną. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
Zamawiający powinien posiadać dokument aktualizowany minimum co 2 lata) 
Odp. do pytania 4 
Zamawiający posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, ale bez bieżącej aktualizacji. 
 
Pytanie nr 5 
Czy za wijący posiada ekspertyzę konstrukcją lub ekspertyzę pożarową? Jeśli tak prosimy o załączenie. Opcjonalnie 
prosimy o złączenie decyzji lub nakazów wydanych przez PSP. 
Odp. do pytania 5 
Zamawiający nie posiada ww ekspertyz. 

 
Pytanie nr 6 
Czy dla terenu opracowania obowiązuje plan miejscowy bądź studium uwarunkowań, bądź decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego? 
Odp. do pytania 6 
Zamawiający nie ma wiedzy w zakresie planu miejscowego bądź studium uwarunkowań dla terenu objętego 
pracowaniem.  
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Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji celu publicznego dla obszaru opracowań. 
 
Pytanie nr 7 
Czy teren bądź znajdujące się na nim budynki podlegają ochronie konserwatorskiej? 
Odp. do pytania 7 
Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obszarze pośredniej ochrony konserwatorskiej. 
 
Pytanie nr 8 
W nawiązaniu do punktu 4.3.4 „Dodatku nr 2 do zapytania ofertowego” – czy miejsce stacjonowania zespołów 
ratownictwa medycznego i transportu szpitalnego ma zostać zaprojektowane jako nowa przestrzeń czy ma być 
to adaptacja przestrzeni w istnijacym budynku. 
Odp. do pytania 8 
Zamawiający wyjaśnia, że zaprojektowanie miejsc stacjonowania zespołów PRM i transportu szpitalnego może być 
z wykorzystaniem istniejących powierzchni w budynkach szpitala lub przychodni lub w nowej przestrzeni. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego udostępnienia wszystkich pomieszczeń szpitalnych celem 
przeprowadzenia inwentaryzacji? 
Odp. do pytania 9 
Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenia celem przeprowadzenia inwentaryzacji, uwzględniając jednak 
ograniczenia wynikające z bieżącej pracy m.in.: w obszarze bloku operacyjnego. 
 
Pytanie nr 10 
Czy w razie zwłoki w odpowiedziach na powyższe ( pkt 9) Zamawiający przedłuży czas na wykonanie etapu I? 
Odp. do pytania 10 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia czasu na wykonanie etapu I, poza okolicznościami wskazanymi we wzorze 
umowy. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w razie stwierdzenia w czasie wykonywania inwentaryzacji 
niezgodności stanu istniejącego z przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub innymi rozporządzeniami i przepisami prawa polskiego, Wykonawca poda 
wytyczne dla uzyskania koniecznych odstępstw i ekspertyz bez przedstawiania szczegółowych rozwiązań, które 
mogą zostać opracowane jedynie przez rzeczoznawców odpowiednich specjalizacji? 
Odp. do pytania 11 
Zamawiający wymaga, aby w opracowaniach PFU Wykonawca zaproponował rozwiązania zgodne z przepisami 
prawa. 
 
Pytanie nr 12 
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 12 
Zgodnie z treścią pkt. 4.7 dodatku nr 2 do zaproszenia należy wykonać statyczne wizualizacje architektoniczne 2D 
dla bloku operacyjnego i oddziału SOR z lądowiskiem, prezentujące ogólne założenia i koncepcje dla tych 
opracowań. 
 
Pytanie nr 13 
W celu przygotowania koncepcji niezbędne będzie zachowanie sprawnej komunikacji pomiędzy Za wijącym a 
Wykonawcą. Prosimy o określenie minimalnego terminu na udzielenie odpowiedzi 3 dni – na zadane pytanie dla obu 
stron.  
Odp. do pytania 13 
Wprowadza się zmianę w proponowanym wzorze umowy poprzez dodanie w §2 ust. 7 o treści:  
„W celu zachowania sprawnej komunikacji Strony zobowiązują się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na 
przesłane pytania, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich doręczenia.”  
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Pytanie nr 14 
Prosimy o doszczegółowienie odbioru dokumentacji. Wykonawca przekaże wykonaną dokumentację, Zamawiający 
przekaże jednokrotnie uwagi do koncepcji w określonym w umowie terminie. Koncepcja z wprowadzonymi 
zmianami po uwagach  będzie podlegała odbiorowi.  
Odp. do pytania 14 
Dokumentacja zostanie odebrana po przedstawieniu zaakceptowanych koncepcji i opracowań, zawierających 
uzgodnione wytyczne i rozwiązania. 
Zamawiający będzie zgłaszał uwagi do czasu, aż opracowania będą zgodne z ustalonymi założeniami. 
 
Pytanie nr 15 
Zawracamy się również z prośbą wydłużenia terminu składania ofert do godz. 15.00 
W przypadku braku udzielenia odpowiedzi  przed terminem składania ofert prosimy  o odpowiednie jego 
wydłużenie.  
Odp. do pytania 15 
Wprowadza się zmianę terminu składania ofert: do dnia 25.04.2022 r., do godz.: 9:00. 
 

 
  
  
  

Z poważaniem 
 

Prezes Zarządu 
 
       Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pismo zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 20.04.2022 r. 

 


