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Wrocław, 23.11.2018 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 222/2018/N/Zgierz
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria
brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez
wykonawców.
1. Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia nt. informacji dotyczących zabezpieczeń gdzie
zaznaczono, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia nie jest zabezpieczone w
sposób określony przepisami prawa. Prosimy o informacje w jakim zakresie mienie
nie jest zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa. W jakim terminie zostaną
usunięte ww. nieprawidłowości. Jakie brakujące systemy przeciwpożarowe zostały
wykazane jako nieprawidłowości.
Odpowiedź: nie na wszystkich oddziałach są zainstalowane czujki przeciwpożarowe,
brak jest systemów oddymiania klatek schodowych, nie wszystkie windy zamknięte
są drzwiami w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, brak wydzielenia stref
pożarowych. Systemy są uzupełniane systematycznie w czasie remontów oddziałów.
2. Czy Zamawiający poprawił wydajności hydrantów zewnętrznych zgodnie z
obowiązującym normami
Odpowiedź: hydranty zostały wymienione na nowe, badania zostaną wykonane do
końca listopada.
3. Czy Zamawiający dokonał doposażenia szafek hydrantowych w brakujące węże i
prądnice
Odpowiedź: tak
4. Czy Zamawiający wykonał przebudowę instalacji hydratów wewnętrznych dla
pomieszczeń gdzie ciśnienie wody nie spełnia norm (Izotopy).
Odpowiedź: nie. Instalacja będzie wykonywana podczas remontu pomieszczeń
Przychodni Specjalistycznej. Szpital opracował dokumentacje techniczną
przebudowy i czyni starania o pozyskanie środków finansowych.
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5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na lustrację majątku/audyt lustracyjny przed
terminem złożenia oferty.
Odpowiedź: Zamawiajmy wyraża zgodę na przeprowadzenie lustracji w dniu
28.11.2018 r.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Robert Gostyński
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