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Nasz znak : DOP – ZP 6/      /14                                             Kraków, dnia 17 czerwca 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą
funkcji poddasza na cele socjalno -  biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym 

im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie".  
(ZP 6/2014)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w
Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania oraz modyfikuje zapisy
SIWZ. 

Pytanie  1  -   Po  przeanalizowaniu  zakresu zadania  oraz  technologii  robót  prosimy   przesunięcie
terminu zakończenia zadania o dwa miesiące.
Odpowiedź:  Zamawiający  przedłuża  termin  zakończenia  zadania  o  1  miesiąc   tj.
zakończenie robót nastąpi nie później niż  cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2 - W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest przebudowa Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający wymaga potwierdzenia w referencjach
oddziałów tożsamych z przedmiotem zamówienia  tj,  Oddział  Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii  ,
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zapisy SIWZ, bez zmian.

Pytanie 3 -  Proszę  o wyjaśnienie zapisu wymogu SIWZ pkt  V.1C „dysponuje osobą posiadającą
niezbędne uprawnienia do instalacji dźwigowej”.
Odpowiedź:  Zamawiający udzielił odpowiedzi na to zapytanie  w piśmie zamawiającego z
dnia 12 czerwca 2014 r. znak DOP – ZP 6/ 153 /14   

Pytanie 4 -
W związku z zapisem SIWZ, że oferent zostanie odrzucony w przypadku dużych różnic pomiędzy
przedmiarem,  a  kosztorysem  ofertowym,  proszę  o  wyjaśnienie  w  jaki  sposób  należy  zawrzeć  w
kosztorysach elementy i ilości brakujące w przedmiarach.
Odpowiedź:  Przedmiary  skorygowane  w  odpowiedziach  na  pytania  do  SIWZ  należy
wycenić dla skorygowanych wartości. Pozycje nieskalkulowane w przedmiarach robót, a
potwierdzone  przez  Zamawiającego  w  odpowiedziach  do  SIWZ  należy  uwzględnić  w
dodatkowej  pozycji  7.1.1.  Prace  uzupełniające.   (patrz  pytanie  9,  10,  12  niniejszego
pisma)

Pytanie 5 - 
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 1.5.43 i 1.5.44 – dostosowanie instalacji oświetlenia w korytarzu do
projektowanego sufitu podwieszonego oraz w holu przy klatce schodowej . 

Odpowiedź: W związku z budową instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać sufit
podwieszany  modułowy  w  korytarzu  i  holu  przed  pomieszczeniem  śluzy  1.20.  oraz
dostosować  istniejące  oświetlenie  do  projektowanego  sufitu  podwieszanego.  Należy
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wycenić zgodnie  z  przedmiarem robót.  Projekt  pierwotny w załączeniu  do niniejszego
pisma.

Pytanie  6  -  W związku  z  tym,  że  zamieszczony  opisie  konstrukcji  jest  projektem zamiennym i
wielokrotnie  odnosi  się  do  projektu  pierwotne  prosimy  o  zamieszczenie  projektu  konstrukcyjnego
pierwotnego.
Odpowiedź:  SIWZ uzupełniono o opis projektu pierwotnego. Zamawiający podkreśla, że
przebudowę oddziału należy wykonać zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w projekcie
zamiennym. projekt pierwotny konstrukcyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

Pytanie 7- 
Brak w przedmiarze żaluzji dla zestawów stalowych Z1 – Z4 (które są wskazane na rzutach). Proszę o
podanie specyfikacji materiałowej wymaganych żaluzji oraz uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź:  Należy  zamontować  żaluzje  pionowe  z  materiałów  dopuszczanych  do
stosowania w obiektach służby zdrowia, o odpowiednich właściwościach higienicznych
umożliwiających  utrzymanie  ich  w  czystości.  Żaluzje  należy  wycenić  w  pozycjach
związanych z zestawami stalowymi Z1-Z4.

Pytanie 8 - 
W  związku  z  licznymi  rozbieżnościami  pomiędzy  rzutami  (I  Piętro),  a  zestawieniem  stolarki  i
przedmiarem w ilościach drzwi D4, D5, D7 oraz D8 prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru. (Drzwi
D4 w przedmiarze jest 5szt winno być 6 szt; D5 jest 7szt winno być 9szt, D7 jest 4szt winno być 5szt,
D8 jest 1szt winno być 3szt). 
Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.5.31  należy
wycenić drzwi o powierzchni 46.40m2:
Drzwi D4 w ilości 5 sztuk,  Drzwi D5 w ilości 10 sztuk,  Drzwi D7 w ilości 5 sztuk, Drzwi D8 w ilości 3 
sztuk. 

Pytanie 9 - 
Proszę o wyjaśnienie jakie okno należy zamontować w klatce schodowej 1.4. wskazany symbol O4
tyczy się drzwi dwuskrzydłowych balkonowych. Ponadto brak w przedmiarze okna z klatki schodowej.
Proszę    o uzupełnienie
Odpowiedź:  Należy  wycenić  dostawę  i  montaż  nieuchylnego  okna  O6  o  wymiarach
100x100cm  o  odporności  ogniowej  EI60  w  ilości  4  sztuki  w  kolorze  białym.  Należy
wycenić jako prace uzupełniające.

Pytanie 10 - 
Brak  w  przedmiarze  oraz  w  zestawieniu  stolarki  okien  w  pomieszczeniach  2.5  i  2.2b.  Proszę  o
uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru. 
Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż uchylnego okna O7 o wymiarach 116x50cm
w ilości  3 sztuki (okno PVC, kolor biały) wraz z podokiennikami.  Należy wycenić jako
prace uzupełniające.

Pytanie 11 - 
Czy  wymiana  podokienników  okiennych  jest  przedmiotem  postępowania  ?  Jeśli  tak  to  proszę  o
wskazanie, które należy wymienić, podanie specyfikacji materiałowej oraz uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:  Wymiana  podokienników  okiennych  nie  jest  przedmiotem  postępowania.
Istniejące podokienniki należy zachować. 
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Pytanie 12 -
Proszę o wyjaśnienie wpisu w SIWZ wykonanie oznakowania informacyjnego  - czy należy ująć w
ofercie tabliczki drzwiowe. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.
Odpowiedź:  Należy  wycenić  wykonanie  oznakowania  oddziału  w  formie  tabliczek
drzwiowych – wygląd tabliczek należy dostosować do istniejących tabliczek na terenie
szpitala. Należy wycenić jako prace uzupełniające.

Pytanie 13 -
Czy  wyposażenie  w  pojemniki  na  mydło,  płyny  niedezynfekujące,  kosze  na  śmieci,  pojemniki  na
ręczniki, lustra itd. jest przedmiotem postępowania. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie zestawienia
wymaganego sprzętu drobnego oraz uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki na  mydło, płyny dezynfekujące, kosze na śmieci,
pojemniki na ręczniki, lustra nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 14 - 
Proszę o potwierdzenie,  że  meble  (szafki,  szafy,  regały,  blaty,  krzesła,  biurka)  nie  są
przedmiotem postępowania
Odpowiedź: Wyposażenie w meble nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie 15 - 
Brak w przedmiarze drzwiczek rewizyjnych EI30 (widoczne na projekcie) do szachtów instalacyjnych.
Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź:  Drzwiczki  rewizyjne  należy  uwzględnić   w  pozycji  1.6.24  obejmującej
wykonanie kanału technologicznego.

Pytanie 16 - 
Proszę  o  potwierdzenie,  że  belek  ABCDEFGHI  stropowych  oraz  tramów  nie  należy  zabezpieczać
ogniowo. Jeśli tak to w jaki sposób i do jakiej odporności.  

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją – belki A,B,C,D,E,F,G,H,I oraz tramy
należy  zabezpieczyć  do  odporności  ogniowej  REI60.  Elementy  konstrukcyjne  dachu
należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R30.

Pytanie 17 - 
Czy wymiana balustrad w istniejącej klatce schodowej jest przedmiotem postępowania? 
Odpowiedź:  Wymiana balustrad na  istniejącej  klatce  schodowej  nie  jest  przedmiotem
postępowania.

Pytanie 18 - 
Czy  malowanie  oraz  posadzki  klatki  schodowej  istniejącej  należy  wykonać  na  całej
wysokości budynku czy tylko na kondygnacjach poddasza oraz I piętra?
Odpowiedź: Malowanie oraz wykonanie posadzek na istniejącej klatce schodowej należy
wykonać na poziomach: parter, I piętro i poddasze.
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Pytanie 19 - 
Czy  parawany  przejezdne  są  przedmiotem  postępowania.  Jeśli  tak  to  proszę  o  uzupełnienie
przedmiaru. 
Odpowiedź: Parawany przejezdne nie są przedmiotem postępowania.

Pytanie 20 - 
W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.1) błędnie podsumowano ilości elementów (poz. 12
tramy). Podano 3,66765t a winno być 4,35091t. Proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.4.1  należy
przyjąć ilość stali tramy: 3,96945t. Po korekcie przedmiar pozycji 1.4.1 wynosi: 5,85t.

Pytanie 21 - 
W przedmiarze  (poz.  1.4.1)  błędnie  wpisano  ilość  stali  dachu  pulpitowego  wpisano  0,4444t  a  z
zestawienia stali wynika, że jest 1,53609t. Proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.4.1  należy
przyjąć  ilość  stali  na  dach  pulpitowy:  1,53609t.  Po  korekcie  przedmiar  pozycji  1.4.1
wynosi: 5,85t.

Pytanie 22 -
W zestawieniu  stali  oraz  przedmiarze  (poz.  1.4.2)  błędnie  zestawiono  ilości  elementów stalowych
podłogi poddasza. Podano  36,42t a winno być 36,874t. Proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.4.2  należy
przyjąć ilość stali na elementy stalowe podłogi: 36,80t.

Pytanie 23 -  W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.5) nie zaliczono blachy na schodach.
Podano  0,18t a winno być 0,224t. Proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.4.5  należy
przyjąć ilość stali na nadbudowę schodów:  0,32t.

Pytanie 24 - 
W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.6) pominięto wiele elementów elementów (3.4, 3.2,
3.5 )  konstrukcji schodów. Podano  0,55t a winno być 1,327t. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.4.6  należy
przyjąć ilość stali na konstrukcję schodów:  1,22t.

Pytanie 25 - 
W zestawieniu stali oraz przedmiarze (poz. 1.4.7) źle przeliczono ilości konstrukcji nadproży . Podano
1,01t a winno być 1,226t. Proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.4.7  należy
przyjąć ilość stali na konstrukcję nadproży:  1,38t.

Pytanie 26 - 
Brak  konstrukcji  stalowej  nad  poszerzanymi  drzwiami  do  pom.  nr  1.6B.  Proszę  o   uzupełnienie
dokumentacji oraz przedmiaru.
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Odpowiedź:  Należy  wykonać  nadproże  wg  poz.  7.2.  projektu  konstrukcyjnego.
Konstrukcję uwzględniono w poprawionej pozycji 1.4.7 przedmiaru robót.

Pytanie 27 - Proszę o korektę ilości przedmiarowej w poz. 1.4.10. Wpisano 77m, a balustrad jest o
wiele mniej. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.

Pytanie 28 - 
W projekcie  stopnie schodowe oraz spoczniki  klatki  pokryte  są blachą,  na której  należy  wykonać
wylewki. Brak blachy w przedmiarze, prosimy  o uzupełnienie.
Odpowiedź:  Błędnie odczytano treść projektu. Stopnie i spoczniki należy wykonać jako
płytę  żelbetową na  konstrukcji  z  elementów  stalowych.  Nie  ma  potrzeby  stosowania
blachy.

Pytanie  29  -  Zestawienie  stali  podaje,  że  na  zbrojenie  schodów  należy  przyjąć  0,674t  stali  a
przedmiarze (poz. nr 1.4.11 i 1.4.12) jest tylko 0,27t. Proszę  o korektę przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.

Pytanie 30 -  Błędnie przyjęto zbrojenie wieńców w stosunku do zestawienia stali.  W poz. 1.4.14
winno być 0,661t oraz w poz. 1.4.15 winno być 0,95t. Proszę o korektę 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.

Pytanie 31 - Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy  poz. 8.1 w zestawieniu stali  zbrojeniowej oraz
wskazanie rysunku z jakiego należy korzystać w tym punkcie.
Odpowiedź: Punkt 8.1. został omyłkowo przedstawiony w zestawieniu stali zbrojeniowej.
Nie został uwzględniony w przedmiarze robót i nie należy do wyceniać.

Pytanie 32 -  W przedmiarze poz.  1.2.1 błędnie przyjęto wykucie ościeżnic. Jest 22szt winno być
42szt. Proszę o korektę.
Odpowiedź:  Zamawiający  wprowadza  korektę przedmiaru  –  w  pozycji  1.2.1  należy
wycenić wykucie ościeżnic w ilości 42 sztuki.

Pytanie 33 - 
Instalacje elektryczne 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mowa o UPS 40kVA- brak w przedmiarze. Proszę o
uzupełnienie.
Odpowiedź:  Dostawę  i  montaż  UPS  przewidziano  w  pozycji  6.1.7  przedmiaru  robót.
Specyfikację UPS zawarto w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie  34  -  Brak  projektu  szaf  teleinformatycznych  STI1  oraz  STI2.  Proszę  o  uzupełnienie
dokumentacji i przedmiaru.
Odpowiedź:  Zamawiający  podaje  parametry  szaf  teleinformatycznych  w  załączonej
specyfikacji „Szafy teleinformatyczne”. Szafa teleinformatyczna musi być wyposażona w
łączówki  rozłączne  typu  KRONE  2/10  z  nadrukiem  1÷  0,  umocowane  na  gniezdniku
naściennym dzielonym. Ilość łączówek musi być dobrana do ilości punktów telefonicznych
i zwiększona o 10 %.
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Pytanie 35 - Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 6.2.1- jaki serwer (parametry techniczne,
dane katalogowe).

Odpowiedź:  Zamawiający  podaje  parametry  serwera  pod  kolumny  medyczne  w
załączonej specyfikacji „Serwer typu I”.

Pytanie 36 - Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 6.2.2- jaki serwer (parametry techniczne,
dane katalogowe).
Odpowiedź:  Zamawiający podaje parametry serwera ogólnego w załączonej specyfikacji
„Serwer typu II”.

Pytanie 37 - Proszę o sprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 6.2.3- jaki serwer (parametry techniczne,
dane katalogowe).
Odpowiedź:  Zamawiający  podaje  parametry  serwera  medycznego  w  załączonej
specyfikacji „Serwer typu III”.
Serwer I, II, III stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 38  - Proszę o sprecyzowanie pozycji  przedmiaru nr 6.2.4- proszę o informacje na temat
odległości do pawilonu "C" oraz możliwości prowadzenia kabli.
Odpowiedź:  W pozycji 6.2.4. należy przewidzieć kable o długości 190m prowadzone w
korytkach.

Pytanie 39 - Instalacje sanitarne 
W celu wykonania podejść kanalizacyjnych pod urządzenia na I Piętrze należy na poziomie parteru

(czynny oddział  wewnętrzny)  wykonać poziomy instalacji  kanalizacji  sanitarnej.  W projekcie  i
przedmiarach  brak  opisu  i  ilości  robót  w  zakresie  demontaży  i  ponownych  montaży  sufitów
podwieszanych, demontaży i wykonania obudów g-k. Prosimy                         o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  Należy wycenić włączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do
istniejących  pionów wraz  z  towarzyszącymi  pracami  budowlanymi  (demontaż/montaż
sufitów, wykonanie obudów, bruzdowanie, tynkowanie, malowanie) w pozycjach 3.1.1 i
3.2.1.

Pytanie  40  -  W  opisie  instalacji  kanalizacji  wewnętrznej  jest  „wykonanie  wszystkich  pionów
kanalizacyjnych  nowych oraz  wymiana istniejących  pionów kanalizacyjnych  na parterze  i  piętrze”.
Prosimy o określenie ilości pionów do demontażu, uzupełnienia ilości robót w zakresie kucia bruzd,
zamurowania, tynków, gładzi, obudów g-k, płytkowania, malowania.
Odpowiedź:  Wymianę istniejących pionów należy przeprowadzić wyłącznie w zakresie I
piętra zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

Pytanie  41  -  Przedmiar  wod-kan  nie  zawiera  zlewów  1-komorowych  z  ociekaczem.  Prosimy  o
wyjaśnienie.
Odpowiedź: Projekt nie przewiduje montażu zlewów 1-komorowych z ociekaczem.
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Pytanie 42 - W projekcie c.o. i instalacji wodociągowych jest rozprowadzenie przewodów głównych
instalacji  na poszczególnych  kondygnacjach  w podłogach i  bruzdach  ściennych.  Łączna  długość
rurociągów to 747+631 m, natomiast ilość bruzd poziomych to 28+39 m. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Z uwagi na wymianę warstw posadzkowych na poziomie I piętra i poddasza
nie  przewiduje  się  wykonywania bruzd w podłogach.  Prace należy wycenić  zgodnie  z
projektem i przedmiarem.

Pytanie 43 - Dla instalacji ciepła wentylacyjnego brak doboru pompy, przedmiarów armatury zgodnie
z  rysunkiem CO-4,  przekuć  przez  ściany  i  zamurowania  na  poziomie  piwnic,  włączenia  do  węzła
cieplnego. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:  Instalację  ciepła  technologicznego  należy  wycenić  i  wykonać  zgodnie  z
przedmiarem i projektem. W wycenie należy uwzględnić aparaturę wskazaną w projekcie
towarzyszące prace budowlane i włączenie do węzła cieplnego.

Pytanie 44 - Proszę o podanie dokładnych parametrów centrali wentylacyjnej (rodzaj odzysku ciepła,
wykonanie higieniczne czy standardowe, parametry nagrzewnicy wodnej ?)
Odpowiedź:   Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający podaje
uzupełniające parametry centrali wentylacyjnej:

1. Centrala ma być w wykonaniu higienicznym.
2. Spręże nawiew: 1000 Pa wywiew: 500 Pa
3. Odzysk ciepła: krzyżowy wymiennik
4. Gabaryty: wys. 1950 dł. 3684 szer. 1660

Masa całej centrali max 1386 kg

Pytanie  45  -  Brak  w  przedmiarze  ilości  kanałów  wentylacyjnych,  na  podstawie  projektu
skalkulowanie  ilości  wymaganych  kanałów  jest  niemożliwe,  proszę  o  dostarczenie  zestawień
materiałów.
Odpowiedź:  SIWZ  uzupełniono  o  zestawienie  kanałów  wentylacji  mechanicznej.
Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w pozycji 2.2.1
na  podstawie  projektu  wykonawczego  wentylacji  mechanicznej  i  załączonego
zestawienia mającego jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie  46  -  Brak  projektu  dla  rozprowadzenia  kanałów  wentylacyjnych  dla  klimakonwektorów
kanałowych.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 47 - Brak schematów szaf sterujących pracą central. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź: Należy wykonać układ automatyki i sterowania w oparciu o ogólne wytyczne
zawarte w projekcie wykonawczym - pozycje 2.1.7, 2.1.8 przedmiaru robót.

Pytanie 48 - Jakiego typu oraz odporności pożarowej mają być klapy ppoż ? Czy należy je wyposażyć
w siłowniki czy w wyzwalacze topikowe, w przypadku siłownika proszę o podanie rodzaju zasilania
siłownika.
Odpowiedź:   Należy  przewidzieć  klapy  przeciwpożarowe  o  odporności  REI60  z
siłownikiem  podłączonym  do  systemu  SAP.  Typ  siłownika  oraz  wyposażenie  klapy  w
moduł kontrolno-sterujący należy skoordynować z instalacją SAP.
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Pytanie 49 -  Brak w przedmiarze klap rewizyjnych do czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej.
Prosimy o uzupełnienie
Odpowiedź:   Klapy  rewizyjne  poddasza  należy  wycenić  w  pozycji  1.3.36  obejmującej
montaż sufitu podwieszanego poddasza.

Pytanie 50 - Brak w przedmiarze tłumików akustycznych. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w
pozycji  2.2.1  na  podstawie  projektu  wykonawczego  wentylacji  mechanicznej  i
załączonego zestawienia mającego jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 51 -  Brak w przedmiarze nawiewników z filtrami oraz zaworów wentylacyjnych. Prosimy o
uzupełnienie.
Odpowiedź: Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w
pozycji  2.2.1  na  podstawie  projektu  wykonawczego  wentylacji  mechanicznej  i
załączonego  zestawienia  mającego  jedynie  charakter  pomocniczy.  System  wywiewny
stanowi załacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 52 - Instalacja gazów medycznych
W opisie "Dla uzyskania maksymalnej niezawodności w pracy Oddziału projektuje się dwie niezależne
od siebie instalacje doprowadzające gazy medyczne do kolumnowego systemu przyłóżkowego oraz
osobno do tablic naściennych typu TPG, które to będą stanowić rezerwowe źródło zasilania w gazy
medyczne." Czy wyceniać tablice TPG jeśli tak to ile.
Odpowiedź: Należy przyjąć 1 tablicę TPG wyposażoną w gniazdo tlenowe i sprężonego
powietrza zamontowane w pobliżu tablicy pomiarowo - zaworowej. 

Pytanie  53  -  proszę  o  sprecyzowanie  doboru  klap  przeciwpożarowych  na  instalacji  wentylacji
mechanicznej, czy dobrano klapy z wyzwalaczem termicznym, czy z siłownikiem sterowanym poprzez
centralę SAP.
Odpowiedź: Należy przewidzieć klapy przeciwpożarowe o odporności REI60 z siłownikiem
podłączonym do systemu SAP. Typ siłownika oraz wyposażenie klapy w moduł kontrolno-
sterujący należy skoordynować z instalacją SAP.

Pytanie 54 - proszę o podanie typu i konfiguracji centrali SAP (sposobu podłączenia klap p.poż. do
centrali SAP). 
Odpowiedź: W projektowanej instalacji przeciwpożarowej należy wykorzystać centralę 
pożarową typu Polon 4900. Instalację należy podłączyć do istniejącej sieci SAP w 
porozumieniu z firmą zajmującą się konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala.

Pytanie 55- Przedmiar nie zawiera składowych systemu oddymiania klatek schodowych. Proszę o 
podanie typu i rodzaju centrali OD oraz składowych tj. siłowniki, przycisków, czujek.

Odpowiedź:
W  pozycji   1.3.30  przedmiaru  robót  zostały  przewidziane  dostawa  i  montaż  okien
oddymiających,  natomiast  w  pozycji  6.1.63  przewidziano  montaż  pozostałych
elementów  systemu  oddymiania.  System  oddymiania  należy  wycenić  w  oparciu  o
dokumentację  projektową  (rysunek  Ew-24).  Zastosowane  określenie  przedmiotu
zamówienia przez wskazanie materiałów posiadających w swojej nazwie producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie określenia materiałów
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i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami "lub równoważny". Należy wycenić
montaż  kompletnych  systemów  oddymiających  na  2  klatkach  schodowych  wraz  z
podłączeniem  do  istniejącej  sieci  SAP  w  porozumieniu  z  firmą  zajmującą  się
konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala.

Pytanie 56
Przedmiar różni się od schematu instalacji ppoż tj. różnica czujek w przedmiarze, a na schemacie. 
Proszę o wyjaśnienie różnic.

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza korektę przedmiaru – w pozycjach 6.3.11 i 6.3.12 należy 
wycenić 59 czujek. Wycenę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową
(rysunki Ew-25, Ew-26).

Pytanie 57
Brak w przedmiarze elementów kontrolnych sterujących do połączenia systemu SAP z OD oraz KD. 
Proszę o informację czy uwzględniać/nie uwzględniać systemu kontrolnego.

Odpowiedź:
Projektowaną instalację należy podłączyć do istniejącej sieci SAP w porozumieniu z 
firmą zajmującą się konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala. Należy 
uwzględniać system kontrolny.

Pytanie 58
Czy centrala Polon 4200 ma pracować w sieci z innymi centralami na obiekcie? Ten model nie ma 
takiej funkcji.

Odpowiedź:
W projektowanej instalacji przeciwpożarowej należy wykorzystać centralę pożarową 
typu Polon 4900. Instalację należy podłączyć do istniejącej sieci SAP w porozumieniu z
firmą zajmującą się konserwacją istniejącej sieci na terenie Szpitala.

Pytanie 59
Brak w projekcie i przedmiarze danych technicznych dla kamer – czy mamy przyjąć kamery 
analogowe czy hd?
Odpowiedź: Należy wycenić kamery kopółkowe hd z oświetleniem IR.

Pytanie 60
Proszę o zwrotne potwierdzenie dostawy centrali wentylacyjnej, jako centrali w wykonaniu 
higienicznym.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia centrali w wykonaniu higienicznym.

Pytanie 61
Ze względu na charakterystykę obiektu proszę o potwierdzenie konieczności wykonania instalacji 
kanałowej w klasie szczelności B.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że instalację kanałową należy wykonać w klasie 
szczelności B.

Pytanie 62
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Prosimy o wyjaśnienie treści pkt.V.1.c SIWZ dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odnośnie osób posiadających 
uprawnienia dźwigowe. Bardzo prosimy o dokładne określenie rodzaju tych uprawnień. Czy 
wystarczające będą uprawnienia konkretnej firmy do wytwarzania i montażu dźwigów wydane przez 
UDT.

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to zapytanie  w piśmie zamawiającego z dnia 12 
czerwca 2014 r. znak DOP – ZP 6/ 153 /14   

Pytanie 63 - Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentów stanowiących zgodnie 
z siwz i projektem umowy podstawę realizacji robót. Wykonawca wnosi o wskazanie jakie są 
wzajemne relacje ważności pomiędzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 3 projektu umowy, w 
przypadku wykrycia w toku realizacji umowy nie dającej się pogodzić sprzeczności lub braków we 
wskazanych dokumentach.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wskazuje hierarchii ważności dokumentów. 

Pytanie 64
Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowień § 19 projektu umowy o postanowienia uprawniające
do  zmiany  terminu  realizacji,  jak  również  zmiany  innych  postanowień  umowy  w  przypadku
stwierdzenia  w  toku  realizacji  umowy  błędów  lub  braków  w dostarczonej  przez  Zamawiającego
dokumentacji.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 65
W  jakim  trybie  będzie  uzgadniany  harmonogram  rzeczowo  finansowy,  jakie  przesłanki  mogą
spowodować  odmowę  jego  przyjęcia  przez  Zamawiającego,  jaki  będzie  tryb  postępowania  w
przypadku takiej odmowy? 

Odpowiedź:  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  będzie  uzgadniany  w  toku
narad prowadzonych w trakcie prac zgodnie z § 6 ust. 4 umowy.

Pytanie 66
Wykonawca zakłada, iż zamawiający lojalnie współdziałając z wykonawcą będzie niezwłocznie udzielał
odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do niego w związku z realizacją umowy w trybie przepisu
art. 651 k.c.. W jakim maksymalnym terminie (konkretnym i liczonym w dniach) zamawiający będzie
udzielał  odpowiedzi  na  kierowane  zapytania  i  czy  brak  odpowiedzi  w  podanym  terminie  można
traktować jako akceptację stanowiska wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje że odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie
w terminie nie dłuższym  niż 3 dni licząc od dnia zawiadomienia ( pisemnie, faxem, lub e-
mailem). Brak odpowiedzi będzie traktowana jako akceptacja stanowiska. 

Pytanie 67
W kontekście postanowień § 12 projektu umowy wnoszę o zmianę postanowienia § 11 ust. 1 poprzez
wykreślenie sformułowania „bezusterkowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla sformułowanie " bezusterkowy" .

Pytanie 68
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Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim maksymalnym terminie od dnia przystąpienia do odbioru
końcowego zostanie ona dokonany?

Odpowiedź:  maksymalny termin od dnia przystąpienia do odbioru końcowego
wynosi 7 dni.

Pytanie 69
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odbiór wykonany w trybie § 12 ust. 1 lit. a) projektu umowy
nie uprawnia Zamawiającego na naliczania kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że  odbiór wykonany w trybie § 12 ust. 1
lit. a) projektu umowy nie uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych.

Pytanie 70
Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści § 13 ust. 2 sformułowania „robót dodatkowych”, które z
samej definicji, jeśli występują nie mogą być objęte wynagrodzeniem, które zaoferowano zgodnie z
art. 140 ust. 1 P.z.p. 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  -  roboty  dodatkowe Zamawiający
rozumie jako czynności niezbędne od wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 71
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 16 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez wyłączenie
obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku ukończenia robót w terminie wynikającym z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 72
Wnoszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji oraz zmiany harmonogramu
a jeśli tak to na jakich zasadach?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  aktualizacji  oraz  zmiany
harmonogramu w wypadkach opisanych w § 6 ust. 4 umowy.

Pytanie 73
Wnoszę o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy § 16 ust. 3 a  § 20 ust. 1 w zakresie wysokości kar
umownych.

Odpowiedź:  Zamawiający  wykreśla  zapis  §  16  ust.  3  i  zmienia  oznaczenie
kolejnych ustępów w ten sposób że dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nr 3, ust. 5 otrzymje
nr 4, i 6 otrzymuje nr 5.

Pytanie 74
Wnoszę  o  skorygowanie  wysokości  kar  umownych  za  opóźnienie  jako  rażąco  wygórowanych,  do
poziomu  ogólnie  przyjętego  w  obrocie  gospodarczym  na  poziomie  0,1  –  0,2  %  wysokości
wynagrodzenia za dzień.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 75
Wobec uprawnienia Zamawiającego wynikającego z § 18 ust. 9 wnoszę o wykreślenie § 16

ust. 1 lit. c).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 76
W projekcie przewidziano ścianki S1 o szerokości 19 cm. Biorąc pod uwagę że elementy które należy
ukryć w tych ściankach ( zastrzał 14 cm + kleszcze 8 cm*2 szt czyli  w sumie 30 cm) potrzebują
ścianki  o  szerokości  35  cm.  Prosimy  o  wyjaśnienie  jak  należy  przyjąć  w  ofercie  obudowę  tych
elementów. 

Odpowiedź: Ściankę należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, elementy 
drewniane wystające poza obrys ścianki należy obudować płytą gipsowo-kartonową 
2x12.5mm.

Pytanie 77
Brak w przedmiarze wiatroizolacji na dachu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:  Zostało  ujęte  w  pozycji  1.3.11  przedmiaru  robót.  Należy  przyjąć  jak  w
przedmiarze szalowanie płytą OSB, która stanowi wiatroizolację.

Pytanie 78
Prosimy o potwierdzenie że do magazynów bielizny, materiałów , sprzętu jałowego, kocy nie ma 
potrzeby montażu drzwi EI. W przeciwnym wypadku prosimy o korektę dokumentacji i przedmiaru.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 79
Czy wykonawca jest zobowiązany do wykonania scenariusza zdarzeń instrukcji pożarowej. 
Odpowiedź: Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania scenariusza zdarzeń 
instrukcji pożarowej.

Pytanie 80
W przedmiarze poz. 1.3.3 zaniżono ilość wymiany słupków bocznych.
Przyjęto 30 szt. a wg rysunku konstrukcji winno być 62 szt. Proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź: Boczne słupki w wiązarach pełnych nie są przeznaczone do wymiany. W 
projekcie dołożono jedynie słupki pośrednie w środku rozpiętości między wiązarami 
pełnymi tj. po 15 szt. na ścianą podłużną zewnętrzną.

Pytanie 81
Proszę o potwierdzenie, że impregnacja więźby dotyczy tylko nowych elementów. 
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym – impregnacja dotyczy 
wszystkich elementów więźby.

Pytanie 82
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 1.3.11 przedmiaru budowlanego.
Odpowiedź:  Należy przyjąć jak w przedmiarze szalowanie płytą OSB, która stanowi 
wiatroizolację.

Pytanie 83
w poz. nr 1.3.24 zaniżono wysokość komina w związku z tym ilości w pozycji . Jest 131,69 m3 winno 
być 139,36 m3. Proszę o korektę. 
Odpowiedź: Pozycję 1.3.24 należy rozpatrywać łącznie z pozycją 1.3.26. Zamawiający 
podtrzymuje wartości przedstawione w przedmiarze robót.
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Pytanie 84
Brak w przedmiarze nowych elementów drewnianych więźby dachowej (13 - zastrzał, 9.1 - kleszcze i 9

-kleszcze, wymiany przy kominach oraz oknach dachowych, dodatkowe słupki podpierające płatew 
dolną w połowie rozpiętości oraz wzmocnienia belki kalenicowej i płatwi górnej) Proszę o 
uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje. 

Odpowiedź:
Należy wycenić wykonanie nowych elementów drewnianych więźby (pozycje 13, 9.1, 9) w
ilości 8,60m3. Pozostałe z wymienionych elementów drewnianych więźby zostały ujęte w 
przedmiarze w pozycjach 1.3.1 – 1.3.6 oraz 1.3.28. 

Pytanie 85
Centrala wentylacyjna – proszę o udostępnienie karty doborowej centrali wentylacyjnej. Z opisu nie 
wynika, czy centrala ma być w wykonaniu higienicznym, jakie spręże mają mieć wentylatory, jakiego 
typu ma być zastosowany odzysk ciepła, jakie maksymalne gabaryty i wagi mogą mieć elementy 
centrali.

Odpowiedź: Zamawiający podaje uzupełniające parametry centrali wentylacyjnej:
 Centrala ma być w wykonaniu higienicznym.
 Spręże nawiew: 1000 Pa wywiew: 500 Pa
 Odzysk ciepła: krzyżowy wymiennik
 Gabaryty: wys. 1950 dł. 3684 szer. 1660
 Masa całej centrali max 1386 kg

Pytanie 86

W kosztorysie jest poniższa pozycja 2.2.1: „Dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy 
stalowej ocynkowanej wraz z osprzetem i klapami poąarowymi i ich podłaczeniem do systemu SAP, 
zgodnie z zestawieniem elementów”

Odpowiedź: SIWZ uzupełniono o zestawienie kanałów wentylacji mechanicznej. 
Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej należy wycenić w pozycji 2.2.1 
na podstawie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i załączonego 
zestawienia mającego jedynie charakter pomocniczy.

Pytanie 87

- proszę o sprecyzowanie doboru klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji mechanicznej, czy 
dobrano klapy z wyzwalaczem termicznym, czy z siłownikiem sterowanym poprzez centralę SAP.

- proszę o podanie typu i konfiguracji centrali SAP (sposobu podłączenia klap p.poż. do centrali SAP).

Odpowiedź: Patrz pytanie nr 48 
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Pytanie 88

W zawiązaniu do zapisów SIWZ pkt VI. oraz projektu umowy § 4 z uwagi na zakres robót 
do wykonania wnosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 1  projektu umowy który otrzymuje 
brzmienie:  "Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy oraz odbiór 
ostateczny nastąpi nie później niż  cztery miesiące od dnia podpisania umowy."

Pytanie 89 - W nawiązaniu do zapisów w projekcie umowy o roboty budowlane wnosimy o 
wprowadzenie następujących zmian w § 16:

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 4 ust. 1 terminu umowy 
wykonania przedmiotu umowy oraz odbioru końcowego  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 , za każdy
dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 4 ust. 1 

b) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt a,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10 % liczonej od wartości niewykonanych robót za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %  
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki.

d) w przypadku niedokonania przeglądów zgodnie z § 18 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % liczonej od wartości brutto niewykonanych robót o którym mowa w §
13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 90

W  nawiązaniu  do  wymogów  zawartych  w  SIWZ  dotyczących  terminu  realizacji
zamówienia informujemy niniejszym ze niemożliwą jest sprawa zabezpieczenia dostawy i
montażu  zaprojektowanej  windy  szpitalnej  w  wymaganym  terminie.  Żadna  z  firm
specjalizujących się w  montażu tego typu urządzeń nie podejmuje się wykonania tego
zakresu robót w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia zamówienia. określony zatem
przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia jest nierealny.   

Odpowiedź: Zamawiający przychyla sie do wniosków Wykonawców i   modyfikuje zapisy
SIWZ w pkt. IV. ppkt. b)  który otrzymuje brzmienie:
"b) zakończenie robót – nastąpi  nie później niż cztery miesiące od dnia podpisania umowy.
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W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje termin składania ofert : 24 czerwca
2014 r. 12:00, termin otwarcia ofert : 24 czerwca 2014 r.  godz. 12:30.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego 

Dr med. Zbigniew J. Król
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