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Nr sprawy:
ZP/14/2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej
pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Elbląg, dnia 24.06.2020r.

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie instalacji poczty
pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i
instalacyjne. Nr sprawy ZP/14/2021,
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2
ustawy Pzp o poniższej treści:
Pytanie 1
Zgodnie z zapisem ogłoszenia o zamówieniu p 5.4 „Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
minimum jedną osobą - technologiem posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie uruchamiania systemu
poczty pneumatycznej.” Prosimy o określenie do jakiej izby powinien być przypisany lub prosimy o usunięcie tego zapisu lub
dopuszczenie osoby wykwalifikowanej z minimum 5 letnim doświadczeniem pracy w firmie specjalizującej się w montażu,
uruchomieniu i obsługi systemów poczty pneumatycznej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby technolog był członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga aby Zamawiający dysponował technologiem posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie w
zakresie uruchamiania systemu poczty pneumatycznej. Czyli Zamawiający dopuszcza, aby była to osoba wykwalifikowana z
minimum 5 letnim doświadczeniem pracy w firmie specjalizującej się w montażu, uruchomieniu i obsługi systemów poczty
pneumatycznej.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku Konsorcjum składającego ofertę przedstawiono dwie polisy OC dla określonych
zakresów prac, odpowiednich dla zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie „w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia, potencjał finansowy konsorcjantów może być badany łącznie (właśnie celem powstania konsorcjów jest wspólne
posługiwanie się posiadanym przez uczestników konsorcjum potencjałów technicznych i finansowych), a więc możliwość
sumowania potencjału obejmuje również posługiwanie się polisą ubezpieczeniową.
Pytanie 3
W dokumentacji technicznej Zamawiający określił konieczność wykonania wydzielania pomieszania dla stacji poczty
pneumatycznej na obszarze Izby przyjęć. Prosimy o uzasadnienie sensowności tych prac. Czy zamawiający dopuszcza
zabezpieczenie stacji elektrozamkiem wraz z kartami dostępowymi które uniemożliwią otwarcie stacji osobom postronnym.
Co obniży koszty realizacji i zwiększy estetykę oraz ergonomie pracy.
Odpowiedź: Wycenę zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Zamawiający nie wyklucza, że w trakcie
realizacji zadania mogą wystąpić zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stacji odbiorczej w laboratorium na inne rozwiązanie techniczne, gwarantujące większą
wydajność systemu poczty pneumatycznej oraz dające w przyszłości możliwość rozbudowy systemu.
Odpowiedź: Patrz wyjaśnienia na pytanie nr 3.
Pytanie 5
W związku z koniecznością oszacowania dużego zakresu prac i koniecznością wykonania wizji lokalnej wnosimy o przesunięcie
terminu składania ofert o 14 dni.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert: do dnia 07.07.2021r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 07.07.2021r. godz. 9:05
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