INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50
E-mail:malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 23.10.2018 r.
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/99/2018 – Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Bloku Porodowego w Szpitalu
Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”.
Szanowni Państwo!
W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji wyłącznie na dobudowany fragment instalacji poczty pneumatycznej i nowe
2 stacje, czy na całość systemu poczty pneumatycznej?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga udzielenia gwarancji wyłącznie na dobudowany fragment
instalacji poczty pneumatycznej i 2 nowe stacje.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę stacji nadawczo-odbiorczych innego dostawcy niż firmy Systik o co najmniej takich
samych lub lepszych cechach użytkowych? Dopuszczenie innych dostawców jest w interesie Zamawiającego, gdyż zawsze
oznacza to znaczące obniżenie kosztów rozbudowy (tj. wartości jednej stacji).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, iż będzie ono
gwarantować kompatybilność z pozostałą częścią systemu.
Pytanie 3:
Czy w przypadku akceptacji przez Zamawiającego możliwości zastosowania stacji innego dostawcy niż Systik Zamawiający
zezwala na dokonanie bezpłatnej modernizacji i unowocześnienia elektroniki, oprogramowania i sterowania stacji i zwrotnic
w części istniejącej (do stanu techniki z 2018 r.) która umożliwi zachowanie wszystkich cech funkcjonalnych systemu poczty
pneumatycznej oraz możliwość automatycznego przesyłania pojemników pomiędzy dowolnymi stacjami istniejącej
i rozbudowywanej części systemu poczty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, iż systemy które odpowiadają za
przesyłanie będą ze sobą w pełni zintegrowane.
Pytanie 4:
Istnieje projekt budowlany na bloki porodowe. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie, zaopiniowanie i przedłożenie projektu
wykonawczego. Czy możemy wykonać projekt wykonawczy bez udziału i zgody autora projektu budowlanego?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada wszelkie prawa autorskie do ww. projektu budowlanego.
W związku z powyższym Wykonawca wykonuje projekt wykonawczy bez zgody autora projektu
budowlanego.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 29.10.2018 r. godzina odpowiednio 10:00
i 10:15 nie ulega zmianie.

Wersja elektroniczna dokumentu.
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