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S t r o n a  1  

 
Pytanie 1.: Zwracamy się  z prośbą o określenie zakresu inwentaryzacji, którą Wykonawca ma wykonać w ramach 
przedmiotu umowy. Czy inwentaryzacja ma obejmować cześć konstrukcyjno-budowlaną, instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i teletechnicznych? Czy inwentaryzacja ma obejmować również teren wokół szpitala? Czy Zamawiający 
dysponuje projektami archiwalnymi całego szpitala w wersji papierowej lub elektronicznej? 
Odpowiedź: Zakres inwentaryzacji do wykonania przez Wykonawcę w ramach  "Opracowania koncepcji programowo –
przestrzennej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ 
 w Wągrowcu" powinien być taki, aby umożliwiał wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej dla istniejącego budynku, 
ponieważ Zamawiający nie dysponuje żadnymi opracowaniami archiwalnymi. 
 
Pytanie 2.: W ramach przedmiotu umowy wykonawca ma przedstawić koncepcyjne rozwiązanie dostosowania 
nowego i starego budynku, układu dróg i chodników na terenie szpitala do wymogów ppoż. Czy zamawiający 
dysponuje postanowieniami Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej? Czy Zamawiający posiada ekspertyzę ppoż.? 
Prosimy o zamieszczenie ww. dokumentów na stronie www Zamawiającego, jeżeli jest w ich posiadaniu. Czy 
zamawiający wymaga uzgodnienie rozwiązań z rzeczoznawcą, komendą straży pożarnej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyzy ppoż. ani postanowień Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej. 
Dostosowanie przeprojektowywanego starego budynku powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż. 
Zamawiający na etapie koncepcji nie wymaga uzgodnień z rzeczoznawca ppoż. Taki wymóg będzie w przyszłości, wobec 
projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak Wykonawca (projektant) 
uzna iż w starym budynku i otoczeniu konieczne są odstępstwa od obowiązujących przepisów, powinien wykonać ekspertyzę 
rzeczoznawcy ppoż. i uzyskać decyzję Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. 
 
Pytanie 3.: Czy Wykonawca ma w swoim zakresie wykonać/zlecić wykonania aktualnej mapy, zgodnie z zapisem 
umowy paragraf 2 punkt 1 podpunkt b)? Czy zamawiający posiada aktualną mapę? Jeżeli tak prosimy o załączenie jej 
na stronie www Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnej mapy. Wykonawca powinien uzyskać z zasobów geodezyjnych mapę w skali 
1:500 (nie jest to mapa do celów projektowych z aktualizacją wykonana przez geodetę). 
 
Pytanie 4.: Prosimy o przedstawienie zakresu prezentacji dla Zarządu Powiatu Wągrowieckiego? Wykonawca nie jest 
w stanie przedstawić w terminie 4 tygodni od zawarcia niniejszej umowy wstępnej koncepcji . W pierwszej kolejności 
należy wykonać inwentaryzację całego szpitala i nie będzie możliwe w tym terminie przedstawienia koncepcji. 
Odpowiedź: Zakres prezentacji dla Zarządu Powiatu Wągrowieckiego:  
po uzgodnieniach  z personelem medycznym i Dyrekcją szpitala na schematach rzutów przedstawić usytuowanie, w nowej 
i starej części szpitala, poszczególnych oddziałów (podział oddziałów ) i jednostek organizacyjnych szpitala, ich 
skomunikowanie oraz przebieg ciągów komunikacyjnych. Zamawiający podtrzymuje termin na zaprezentowanie Zarządowi 
wstępnej koncepcji - 4 tygodnie od chwili podpisania umowy, ponieważ uwagi tam wniesione, mogą znacząco zmienić 
kierunek prac projektowych. 
 
Pytanie 5.: Czy w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca ma uzgodnić koncepcję, stanowiącą 
przedmiot niniejszej umowy z konserwatorem zabytków ? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile czasu będzie 
potrzebował konserwator zabytków na uzgodnienie koncepcji. Prosimy o wyłączenie tego zakresu z przedmiotu 
umowy lub wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: . Zamawiający informuje, iż uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków jest kluczowe i to od tego uzgodnienia 
Wykonawca (projektant) powinien rozpocząć swe prace. Zamawiający nie wyłącza tego uzgodnienia (z konserwatorem 
zabytków) z zakresu Koncepcji ani nie przedłuża terminu wykonania umowy 
 
Pytanie 6.: Zwracamy się z prośba o przedłużenie terminu realizacji umowy do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający niniejszym podtrzymuje termin wykonania umowy na 70 dni od chwili jej podpisania.  
 
 
 
Uwaga: Rozdział VI pkt. 9 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
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