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Parczew, 20.10.2016 r. 

  
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/13/2016 (4) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. Opracowanie projektów 

wykonawczych  i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi 

realizowanymi w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie przy ul. 

Kościelnej 136 o Oddział Geriatrii, Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji’’ 

 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 

się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

Pytania do branży  elektrycznej. 
1. Czy Inwestor  posiada  projekt  zasilania  budynku?  
Odpowiedź: Nie – podlega opracowaniu w projekcie wykonawczym. 

 
2. Czy wyłącznie jednostronne zasilania projektowanego oddziału szpitala jest akceptowane  

przez Inwestora? 
Odpowiedź: Nie. Szpital posiada dwustronne zasilanie i agregat prądotwórczy. Nowy wybudowany 

budynek musi być podłączony do zasilania dwustronnego i agregatu prądotwórczego. 

 
3. Czy został rozwiązany projektowo i uzgodniony sposób usunięcia kolizji obiektu z  uzbrojeniem? 
Odpowiedź: Nie, wszystkie istniejące sieci i infrastruktura techniczna kolidująca 

z nowoprojektowaną dobudową podlegają opracowaniu projektów wykonawczych. 

 
4. Natomiast dalej nie posiadamy projektu sanitarnego.  

Załącznik Nr 7 - projekty budowlane 3    - w tym pliku typu .zip pod nazwą "konstrukcje,instalacje 
sanitarne.zip" -  nie ma instalacji sanitarnych. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza projekty instalacji wodnych i sanitarnych.  
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