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Oleśnica, dnia 01 .10,2021 r,

Dotyczy: Zapytania ofefiowego na ,,Opractlwanic Programu funkcjona|no-użytkowego oraz
Koncepcji architektonicznej dla inrvesĘcji ,,Rozbudowa z przebudową Porviatowego

Zcspolu Szpitali w Oleśnicy".

WYJAŚNIENIADO SWZ

Zamarviający il.fornruje, iż w przedmiotowyll,} postepowaniu wpłynęly zapytania, Zamawiając;

przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowicdziami:

Pvtanie nr.1
PGBM podniós| zarzut, że wymagania zawal,te w zaproszeniu polegające rra zaproj cktorł,aniu
budynku w systcnic modułowym wskazują na jednego producet-tta. Czy w związku z tylr', żc
projektanci nie mogą wskazywaó jedlrcgo produccnta, inwestor dopuści zaprojektowanie budynku w-

technologii wykorzystującej lekki szkielet stalowy z prolili zimno giętych. Teolrnologia jest szybsza
lv realizacji, posiada 1epsze parametry,.iest zatcm tańsza w Icalizac.ii, co jest w interesie publicznym,
w interesie inwestora.
Odnowiedź:
Zamawiający infbrmu.ie, że w jego ocenie treść zapytania ofcrlowego nie wskazuje jednego
producenta, lccz tcchrrologię rcalizacii rozbudowy lv systemie modułowym, Zanarviający działał
zgodnie z art.99 lrs1,4 PZP,, który stanowi że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób,
który rnógłby utrudniać uczciwą konkrrt,encję. lł, szczególności przez wskazanie znaków
towarowyclr, patentów lub pochodzerria, ź.rtidła lub szczegóhrego procesuj który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzió do
uprzywilejowania lub wyelininowania niektórych wykonawców lub produktórv.
Zgodnic z utrualon;m pismicnnictrłem olllarriając;ln uzasadnioIle potrzeb1, zamlrviljącego oraz
zasady uczcirł,ej konkurencji każdy opis przedmiotu zamówienia może prowadzió do ograniczenia
konkurencji. Nawet opisanie przez zamawiającego przedmiotu zamólł,icnia zgodnic z zasadami ań,
99 ust. 1 PZP będzie prorvadziło do przewagi jednych wykonawców nad pozostałymi. Nic jcst
bowieni możliwe takie określetrie wyr-nagań dotyczących plzedt,triotu zamór.vienia, które daje
wszystkim rłykonawcom działającyni na danym ryrrku możliwość złożęnia oferl. Forrr-rułując
bowiem kryteria w zakresie pal,ametrów technicznych zamówienia, zamawiający bierze pod urvagę
własne, obieklywne potrzeby. Istotnc lv zakrcsic opisu przcdmiotu zamówicnia są zatcm potrzcby
zamawiającego. Muszą być one j cdrrak obiektywne, uzasadnione ) a zarazem nicdyskryminuj.lc,-,.
zaperł,niające przy tym uzyskanie oozckiwanego efćktu, gwarantującego zaspokojenie określonych
potrzeb, nawet jeżeli ptzez Io nie zostaną dopuszczeni do postępowania wszyscy wykonarł,cy
działający na danym rynku. Zamawiający dopasował zamówienie do swoiclr obiektywnych potrzeb,
a przedtttiot zamówienia odpowiada nrożliwościclnl linansowynl zarnarł iającegtr orcz uwzględnia
bieźący stan rviedzy" (źródło: -wyr. KIO z28.1.20ż1 r., KIO 8/21, Legalis). Natonriast wbrelł,swoim
twierdzeniom I'GBM nic wykazał, aby technologia lvykorzystująca lekki szkie]et stalowy z profili
zirnno giętychjest szybsza w rcalizacji, posiada lepsze palametry, a tyn] san] lepsza rł,realizacji.
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Powiatow1- Zespół Szpitali w oleśnicy

Pytanie nr,2
PGBM zwrócił się o zmianę wymagania: ,,Minimum 2 usługi opracowania Progranu funkcjonalno -

uĄtkowcgo lub opracowanie dokumentac.ii pro.jektowe j dla obiektu użyteczności publicznej * *

spełniającego funkcję opieki zdrowotnej z blokiem operacyjnym, w tcchrrologii budownictwa
modułowego o po\\,ierzchni użytkowej co najmniej 2 000,00 m2". W ocenie PGBM warunek
postawiony w ten sposób prel'eruj e firmy, które zajmują się budownictwcnr modrrłorłym i
współpraoująr:yoh z rrimi architektów. W związku z tym PGBM wnosi o zmianę na: wykonanie 1-ej

usługi, lub lłykreślenie zapisu tecl-rnologii buclownictwa modułowego" z warunku udziału w
postępowaniu.
Odpolvicdź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie 1-ej usługi.
Zamawiający nie wyraża zgody na wl,kreślenie zapisu techologii budownictwa modułor.vego" z
rłarunku udzialtl w postęporł,aniu,

Pytanie nr.3
PGBM zwrócił się o wydłużenic tcrminów umownych dla etapu 1 na min. 27 dni.
odnorviedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłrrżenic tcrminów umownych dla ctapu 1 do 28 dni oraz etapu 2

do 60 dni.

Pytanic nr.,ł
W związku z pytanicnr 3 PGBM wniósł również o wydłrrżenie etapu II Programu 1rrnkcjonalrro-
użytkowego (PFIJ) lł,raz ze Zbiorczym Zcstawieniern Kosztów hiwestycji do 60 dni roboczyclr.
Odporviedź:
Zamawiający uwzglęclnił miosek o wydłużenie terminów w odpowicdzi na pyt. Nr3 powyźej.

Pytanie nr.5
PGBM wniósł, aby w umowie umowie i opisie zamawiający uzupełił zasady odbioru obioru
koncepcji.
Odpowiedź:
Zamawialący wyftża zgodę na wnoszenie pisemnych uwag w terminie 3 dni od ptzekazania
koncepcji, co będzie stanowiło przedmiot odbioru koncepcji bez uwag.

pytanie nr.ó
PGBM wniósł, aby zamawialący udzielił odpowiedzi min. na 5 dni przed terminem złożenia ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin do złożenia ofeń do dnia 08.10.2021r.

Pvtanie nr.7
PGBM wniósł o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem wizja lokalna nie jest
obowiązkowa.
Odpowiedź:

'"*'^':ffi"Zamawiająoy potwicrdza.

str. 2


