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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę 
opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowania 
kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami  do złożenia w ramach programu 4.2 Efektywność 
energetyczna - typ projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach 
realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
GŁÓWNEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O. W RADOMIU” 
(sprawa  DZP.341.18.2018). 

 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w 
załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 
1. Czy szpital posiada ekspertyzę techniczną stanu ochrony 

pożarowej dla całego zespołu budynków opracowaną przez 
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
rzeczoznawcę budowlanego zatwierdzoną przez komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  ? 
Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie na stronie internetowej. 

Zamawiający informuje, że nie 
posiada aktualnej ekspertyzy 
technicznej stanu ochrony pożarowej 
dla całego zespołu budynków 

2. Czy cały szpital ma wydzielone strefy pożarowe ? Zamawiający potwierdza, że szpital 
posiada wydzielone strefy pożarowe.  

3. Czy zewnętrzne drogi pożarowe spełniają obowiązujące przepisy 
? 

Zamawiający informuje, że nie 
posiada aktualnej ekspertyzy 
technicznej stanu ochrony pożarowej 
dla całego zespołu budynków 

4. Czy w szpitalu jest wymagana ilość i ciśnienie wody dla celów 
przeciwpożarowych – hydranty zewnętrzne i wewnętrzne ? 

Zamawiający potwierdza ,że w 
obiekcie szpitalnym jest 
odpowiednia ilość i ciśnienie wody 
dla celów przeciwpożarowych.  

5. Czy wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem spełniają 
wymagania przepisów pożarowych, budowlanych oraz 
sanitarnych. Jeżeli nie to w jaki sposób zaprojektować 
wewnętrzne instalacje np. wentylacji w pomieszczeniu 
niespełniającym wymagań zawartych w obowiązujących 
przepisach np. sanitarnych ? 

Zamawiający informuje, że nie 
posiada aktualnej ekspertyzy 
technicznej stanu ochrony pożarowej 
dla całego zespołu budynków 

6. Czy zamawiający zamierza wykonać zgodnie z audytem 
wentylację mechaniczną w całym szpitalu – wielkość około 31 
395  m3/h. Budowa takiej instalacji w oparciu o kilkadziesiąt 
systemów pochłonie ogromne koszty. Czy zamawiający ma 
świadomość, że nie będzie to kwota 1 350 000,00 – będzie to 
kwota kilkukrotnie większa ? 

Zamawiający informuje, że 
instalacja wentylacji jest poza 
zakresem projektu.  
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7. Czy Zamawiający przewiduje dla prowadzonego postępowania 
na: Usługa opracowania dokumentacji projektowej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowania kompletnego 
wniosku aplikacyjnego z załącznikami do złożenia w ramach 
programu 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektu - 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach 
realizacji projektu pn. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO 
MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SP. 
Z O.O. W RADOMIU” zgodnie z art. 24aa ust. 1 pzp 
zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” ?  
 

NIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-20 


