
 

 

DZPZ/333/141/2018 

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2018 r. 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 180 

10 – 561 Olsztyn 

 

 

Do wiadomości 

 uczestników postępowania 
      

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na 

wybór wykonawcy zadania: wykonanie schładzania 4 pomieszczeń na Oddziale Hematologii 

i  Diabetologii, postępowanie DZPZ/333/141/2018 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: wykonanie schładzania 4 pomieszczeń na 

Oddziale Hematologii i Diabetologii, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:  

 

 

1. Czy jest projekt na instalację wody lodowej oraz karty katalogowe lub inny dobór urządzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje,  że nie posiada projektu na wyżej wymienione zadanie.  
 

 

2. Gdzie będzie posadowiona jednostka zewnętrzna /wytwornica wody lodowej/ i czy miejsce jest 

dostosowane do obciążenia punktowego około 500kg/m2 ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że agregat wody lodowej jest zamontowany na dachu 

szpitala. 
 

 

3. Kiedy można dokonać wizji lokalnej i kto jest osobą wyznaczoną do wskazania rozkładu urządzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wizja lokalna może się odbyć w godz. 7.30 – 14:00 

(poniedziałek – piątek). Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Przewłocki tel. 514 796 213. 
 

 

4. Czy urządzenia wewnętrzne muszą posiadać atest PZH lub inne ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia muszą posiadać atest PZH. 
 

 

5. Jakie jednostki wewnętrzne klimakonwektory mają zostać zamontowane: 

kasetonowe , przysufitowe / podłogowe , kanałowe w obudowie czy do zabudowy g-k. ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powinny być zamontowane jednostki przysufitowe lub 

naścienne.  



 

 

 

 

6. Formularz ofertowy pkt 5 oświadczenie wykonawcy. Proszę o wyjaśnienie punktu "powstanie 

obowiązku podatkowego dla zamawiającego" 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe oświadczenie wynika z obowiązku 

informacyjnego nałożonego na wykonawcę na podstawie art. 91 ust. 3a pzp w zakresie 

mechanizmu odwróconego VAT- u występującego zawsze w przypadku, gdy złożona oferta będzie 

prowadziła do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z  przepisami ustawy o VAT. 

 

 

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako 

modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 

 

 

 

 

 
DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE 

 

Irena Kierzkowska 
(Podpis osoby uprawnionej) 

 

 


