
 

Wołomin, 2019.08.22 

 

Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/12-I/2019   

 
OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY 

POSTĘPOWANIA  
           
 

DOTYCZY: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  
przez Szpital  w Wołominie na      „„Modernizację klatek schodowych oraz wyjścia 
ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala w Wołominie”--  nnrr    ppoossttęęppoowwaanniiaa    ZZAAMM//1122--
II//22001199.. 
  
 

                  Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 
 

PYTANIE NR 1 
Zamawiający  określił wymaganą wysokość   zabezpieczenia   należytego   wykonania umowy 
na 10% wartości umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymaganego  
zabezpieczenia   należytego  wykonania umowy na 5% wartości umowy? 
 
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody. 
 

PYTANIE NR 2 

Zamawiający  określił wymagania posiadania doświadczenia przez wykonawcę na min. 1 
robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem montaż lub wymianę  lub remont dźwigu/ów 
w budynku minimum 5 kondygnacyjnym o wartości robót nie mniejszej niż 250 000. Jednakże 
w zakresie przedmiotowej inwestycji nie występuje wymiana lub remont dźwigu, co oznacza, 
że postawione przez Zamawiającego wymaganie jest nieadekwatne do zakresu robót 
objętych postępowaniem przetargowym. Czy zatem Zamawiający uzna za wystarczające 
posiadanie przez wykonawcę doświadczenia polegającego na wykonaniu min 1 roboty 
budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych w obiekcie 
służby zdrowia o wartości robót nie mniejszej niż 250 000. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna za wystarczające posiadanie przez wykonawcę 
doświadczenia polegającego na wykonaniu min 1 roboty budowlanej obejmującej swoim 
zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych w obiekcie służby zdrowia o wartości robót 
nie mniejszej niż 250 000 zł. 
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PYTANIE NR 3 

Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest 
zobowiązany zamieścić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków 
zamówienia wraz z załącznikami, tj. m.in. wraz z opisem przedmiotu zamówienia, czyli: 
dokumentacją projektową oraz specyfikację  wykonania i odbioru robót, czego w konkretnym 
postępowaniu zamawiający nie zrobił. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej 
projektu budowlanego oraz SWiOR . 
 
ODPOWIEDŹ: na stronie internetowej w zakładce SPECYFIKACJA została uaktualniona  
dokumentacja  projektowa. 
 

PYTANIE NR 4  

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawiania faktur częściowych, wystawianych w 
okresach miesięcznych, na podstawie sprawdzonych i zweryfikowanych kosztorysów 
powykonawczych? 
 
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody. 
 

PYTANIE NR 5 

Zamawiający  określił  termin zapłaty wynagrodzenia końcowego na 60 dni. Czy Zamawiający 

dopuści  termin zapłaty wynagrodzeń częściowych na 30 dni? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza  termin zapłaty wynagrodzenia końcowego na 30 dni. 

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
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