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Puszczykowo, dnia 4 listopada 2016 r.  
Szp.12/22/2/16 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do nowej komunikacji z przyszłym Blokiem Operacyjnym 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 28 listopada 2016 r. 
 
Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie kosztorysu na roboty budowlane w wersji edytowalnej zapisanej w ATH ( obecnie 
zapisany kosztorys jest w Kst). 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił niniejszy przedmiar w formacie ATH na stronie internetowej.  
 
Pytanie 2 
Brak szczegółowego opisu opraw jest wzmianka o jakieś specyfikacji, której brakuje w dokumentacji przetargowej: 
840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji nr NP/03248/2016 lub równoważna. 
Odpowiedź: 
Szczegółowy opis opraw oświetleniowych znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji dla uczestników 
postępowania.  
 
Pytanie 3 
W opisie jest mowa o montażu 15 sztuk rozdzielni, brak schematów tych rozdzielni i lokalizacji na rzutach 
pomieszczeń, w projekcie są tylko schematy dwóch sztuk RD4.1, RD4.2 i brak ich lokalizacji: 
2.1 Rozdzielnie elektryczne RD 1.1, RD 1.2, RD 2.1, RD 3.1, RD 3.2, RD 4.1, RD 4.2, RD 5.1, RD 5.2, RD 6.1, RD 6.2, RD 
8.1, RD 8.2, RD 9.1, RD 9.2. 
Przy szachtach elektrycznych na poziomie +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, +9 zainstalowane będą rozdzielnie elektryczne 
RD dla zasilania remontowanych części budynku. Rozdzielnie RD zasilone będą z istniejących rozdzielni budynku na 
poziomie +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, +9, które znajdują się przy istniejących szachtach elektrycznych. 
Odpowiedź: 
W Załączniku nr 2 do niniejszych informacji dla uczestników postępowania znajdują się schematy rozdzielni. 
Lokalizacja rozdzielni jest poza zakresem inwentaryzacji. Istniejące rozdzielnie piętrowe znajdują się przy dwóch 
szachtach elektrycznych. Projektowane rozdzielnie przewiduje się przy istniejących rozdzielniach piętrowych. 
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Pytanie 4 
Na rzutach są oprawy BE2 – 39 szt. i RL3 – 4 szt., brak tych opraw w przedmiarach, czy należy je doliczyć jako 
osobna pozycja w przedmiarze? 
Odpowiedź: 
Oprawy RL3 na poziomie +5 nie zostały doliczone. Należy je uwzględnić.  
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę legitymującego się następującym 
doświadczeniem: 
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie (pełnobranżowe roboty budowlane zawierające 
wykonanie instalacji gazów medycznych) czynnych obiektów należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych, tj. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł 
brutto każda oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie (pełnobranżowe roboty 
budowlane) czynnych obiektów należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, 
tj. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto każda. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza spełnienia warunków udziału w postępowaniu w ww. sposób i podtrzymuje 
postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie 6 
1. Prosimy o potwierdzenie, że panele nadłóżkowe w niniejszym postępowaniu nie są przedmiotem zamówienia. 
2. Jeżeli panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia to prosimy o podanie wyposażenia technicznego  

wraz z wskazaniem miejsca montażu ( nr pomieszczeń) paneli nadłóżkowych. 
Odpowiedź: 
Panele nadłóżkowe nie są przedmiotem zamówienia. Instalacje elektryczne, niskoprądowe oraz gazów medycznych 
należy zakończyć odpowiednim gniazdem zlokalizowanym wg projektu. Należy przyjąć rozwiązanie równoważne do 
okazanego na wizji lokalnej na wyremontowanym piętrze siódmym budynku szpitala.   
 
Pytanie 7 
Dotyczy IX piętra 
Istnieją rozbieżności między rysunkiem nr IS-12 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a rysunkiem branży 
budowlanej nr 9P/1 co do funkcji pomieszczeń w zaznaczonym obszarze „A”. Poniżej tabela porównawcza 
rysunków: 

NR POMIESZCZENIA 
FUNKCJA POMIESZCZENIA 

PROJEKT BUDOWLANY RYS NR 9P/1 PROJEKT SANITARNY RYS NR IS-12 

3 Magazyn Sala chorych 

4 Sala diagnostyczno-zabiegowa Sala chorych 

5 Pokój badań Łazienka 

6 Pielęgniarka epidemiologiczna Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 
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Prócz rys 9P/1 w projekcie budowlanym znajduje się również rys 9P/4 (Obszar A), który jest zgodny z rysunkiem 
sanitarnym. Prosimy o wyjaśnienie, jakie pomieszczenia będą docelowo i którym rysunkiem należy kierować się 
przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Na wszystkich piętrach jest taki sam sposób opisywania rysunków. Rysunek 9P/1 opisany jako Schemat 9 piętra. 
Pokazuje obszar prac względem całej kondygnacji – jest to rysunek inwentaryzacyjny. Rysunek 9P/2 pokazuje 
również inwentaryzację ale jako wycinek zakresu prac jest uszczegółowieniem rysunku 9P/1.  Rysunek 9P/4 jest to 
rysunek PROJEKTU czyli jaki będzie stan po przeprowadzeniu remontu. Dla tego są rozbieżności chociażby  
w nazewnictwie pomiędzy rysunkiem 9P/1 a 9P/4. Natomiast rysunek IS-12 jest to rysunek instalacyjny.  
 
Pytanie 8 
Dotyczy IX piętra 
Istnieją rozbieżności również między rysunkiem nr IS-12 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a przedmiarem 
sanitarnym (rozdział gazy medyczne) co do ilości punktów poboru gazów medycznych. W związku z 
rozbieżnościami z rysunkiem branży budowlanej (co do pomieszczeń), rysunkiem sanitarnym i przedmiarem 
sanitarnym prosimy o sprostowanie, którym dokumentem należy kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż brak jest rozbieżności pomiędzy rysunkiem IS-12; 9P/4 oraz przedmiarem. Na rysunkach 
pokazane zostało 9 punktów tak jak w przedmiarze.  
 
Pytanie 9 
Dotyczy IX piętra 
Jeżeli ilość punktów poboru gazów medycznych należy wycenić według przedmiaru to prosimy o zamieszczenie 
brakujących rysunków pomieszczeń, w których zlokalizowane będą brakujące na rys. IS-12 punkty poboru gazów 
medycznych, a ujęte w przedmiarze wraz z określeniem miejsca wpięcia do istniejącej instalacji gazów medycznych. 
Odpowiedź: 
Ilość punktów poboru gazu należy wycenić oraz wykonać zgodnie z projektem. Miejsce wpięcia do istniejących 
pionów gazów medycznych jest wskazane na rysunku nr IS-13. Trasa instalacji od istniejących pionów gazów 
medycznych do obszaru przebudowy oraz lokalizacji szafek zaworowych jest powtarzalna na każdym piętrze.  
 
Pytanie 10 
Dotyczy IX piętra 
 Prosimy o podanie średnic instalacji gazów medycznych dla poszczególnych gazów w miejscu wpięcia do instalacji 
istniejącej. 
Odpowiedź: 
Średnice pionów gazów medycznych zostały określone na rys. IS-13 
 
Pytanie 11 
Dotyczy VIII piętra 
Istnieją rozbieżności między rysunkiem nr IS-11 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a rysunkiem branży 
budowlanej nr 8P/1 co do funkcji pomieszczeń w zaznaczonym obszarze. Poniżej tabela porównawcza rysunków: 
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NR POMIESZCZENIA 
FUNKCJA POMIESZCZENIA 

PROJEKT BUDOWLANY RYS NR 8P/1 PROJEKT SANITARNY RYS NR IS-11 

3 

Brak pom. W oznaczonym obszarze, na 
rzucie występuje pom. 3 w charakterze 
Pielęgniarka oddziałowa (w szarym 
polu) 

Sala chorych (osie E-F) 

4 
Brak pom. W oznaczonym obszarze, na 
rzucie występuje pom. 4 nie 
scharakteryzowane co do funkcji 

Sala chorych (osie E-F) 

33 
Sala chorych – Pomieszczenie 
oznaczone w obszarze „C” (w osiach E-
F) 

- 

32 
Szatnia – Pomieszczenie oznaczone w 
obszarze „C” (w osiach E-F) 

- 

Prócz rys 8P/1 w projekcie budowlanym znajduje się również rys 8P/7 (Obszar C), który jest zgodny z rysunkiem 
sanitarnym IS-11. Prosimy o wyjaśnienie, jakie pomieszczenia będą docelowo i którym rysunkiem należy kierować 
się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Na wszystkich piętrach jest taki sam sposób opisywania rysunków. Rysunek 8P/1 opisany jako Schemat 8 piętra. 
Pokazuje obszar prac względem całej kondygnacji – jest to rysunek inwentaryzacyjny. Rysunek 8P/2; 8P/5 pokazuje 
również inwentaryzację ale jako wycinek zakresu prac jest uszczegółowieniem rysunku 8P/1.  Rysunek 8P/4 i 8P/7 
jest to rysunek PROJEKTU czyli jaki będzie stan po przeprowadzeniu remontu. Dla tego są rozbieżności chociażby 
w nazewnictwie pomiędzy rysunkiem 8P/1 a 8P/4 i 8P/7. Natomiast rys. IS-11 jest to rysunek instalacyjny.  
 
Pytanie 12 
Dotyczy VIII piętra 
Istnieją rozbieżności również między rysunkiem nr IS-11 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a przedmiarem 
sanitarnym (rozdział gazy medyczne) co do ilości punktów poboru gazów medycznych. W związku z 
rozbieżnościami z rysunkiem branży budowlanej (co do pomieszczeń), rysunkiem sanitarnym i przedmiarem 
sanitarnym prosimy o sprostowanie, którym dokumentem należy kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Brak rozbieżności pomiędzy rysunkiem IS-11; 8P/4 i 8P/7 oraz przedmiarem. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy VIII piętra 
Jeżeli przy wycenie należy kierować się rysunkiem budowlanym 8P/1 to prosimy o podanie ilości punktów poboru 
gazów medycznych w poszczególnych pomieszczeniach wraz z określeniem miejsca wpięcia do istniejącej instalacji 
szpitala, wraz z podaniem średnic w miejscach wpięcia do istniejącej instalacji oraz określeniem sposobu odcięcia 
poszczególnych obszarów (podanie ilości skrzynek zaworowo-kontrolnych). 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. Miejsce wpięcia jest pokazane schematycznie na rysunki IS-13 – 
wpięcie na wszystkich kondygnacjach jest w tym samym miejscu tzn. w pionie w którym zlokalizowane są wszystkie 
instalacje gazów medycznych. 
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Pytanie 14 
Dotyczy VI piętra 
Istnieją rozbieżności między rysunkiem nr IS-9 i IS-08 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a rysunkiem branży 
budowlanej nr 6P/1 co do funkcji pomieszczeń w zaznaczonym obszarze. Poniżej tabela porównawcza rysunków: 

NR POMIESZCZENIA 
FUNKCJA POMIESZCZENIA 

PROJKET BUDOWLANY RYS NR 
6P/1 

PROJEKT SANITARNY RYS NR IS-9, IS-08 

1 
Pom. 1 nie scharakteryzowane co 
do funkcji ( w osiach A-B) 

Sala chorych (osie A-B) 

2 
Pom. 2 nie scharakteryzowane co 
do funkcji ( w osiach A-B) 

Sala chorych (osie A-B) 

3 Punkt zabiegowy ( w osiach A-C) Łazienka 

4 
Pom. 4 nie scharakteryzowane co 
do funkcji ( w osiach B-C) 

Gabinet zabiegowy (w osiach B-C) 

7 Sala chorych (w osiach B-C) Izolatka (w osiach G-H) 

Prócz rys 6P/1 w projekcie budowlanym znajduje się również rys nr 6P/4 (obszar A) i rys 6P/7 (obszar B), które są 
zgodne z rysunkiem sanitarnym IS-9, IS-08. Prosimy o wyjaśnienie, jakie pomieszczenia będą docelowo i którym 
rysunkiem należy kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Na wszystkich piętrach jest taki sam sposób opisywania rysunków. Rysunek 6P/1 opisany jako Schemat 6 piętra. 
Pokazuje obszar prac względem całej kondygnacji – jest to rysunek inwentaryzacyjny. Rysunek 6P/2; 6P/5 pokazuje 
również inwentaryzację ale jako wycinek zakresu prac jest uszczegółowieniem rysunku 6P/1.  Rysunek 6P/4 i 6P/7 
jest to rysunek PROJEKTU czyli jaki będzie stan po przeprowadzeniu remontu. Dla tego są rozbieżności chociażby w 
nazewnictwie pomiędzy rysunkiem 6P/1 a 6P/4 i 6P/7. Natomiast rysunek IS-08 i IS-09 to rysuneki instalacyjny. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy VI piętra 
Istnieją rozbieżności również między rysunkiem nr IS-9, IS-08 (instalacji wod-kan, gazów medycznych),  
a przedmiarem sanitarnym (rozdział gazy medyczne) co do ilości gazów medycznych. W związku z rozbieżnościami  
z rysunkiem branży budowlanej (co do pomieszczeń), rysunkiem sanitarnym i przedmiarem sanitarnym prosimy  
o sprostowanie, którym dokumentem należy kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Brak rozbieżności pomiędzy rysunkiem IS-08, IS-09 a 6P/4 i 6P/7 oraz przedmiarem. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy VI piętra 
Jeżeli przy wycenie należy kierować się rysunkiem budowlanym 6P/1 to prosimy o podanie ilości punktów poboru 
gazów medycznych w poszczególnych pomieszczeniach wraz z określeniem miejsca wpięcia do istniejącej instalacji 
szpitala, wraz z podaniem średnic w miejscach wpięcia do istniejącej instalacji oraz określeniem sposobu odcięcia 
poszczególnych obszarów (podanie ilości skrzynek zaworowo-kontrolnych). 
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Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. Miejsce wpięcia jest pokazane schematycznie na rysunki IS-13 – 
wpięcie na wszystkich kondygnacjach jest w tym samym miejscu tzn. w pionie w którym zlokalizowane są wszystkie 
instalacje gazów medycznych.  
 
Pytanie 17 
Dotyczy VI piętra 
Jeżeli ilość punktów poboru gazów medycznych należy wycenić według przedmiaru to prosimy o zamieszczenie 
brakujących rysunków pomieszczeń, w których zlokalizowane będą brakujące na rys. IS-9, IS-08 punkty poboru 
gazów medycznych, a ujęte w przedmiarze wraz z określeniem miejsca wpięcia do istniejącej instalacji gazów. 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. Miejsce wpięcia jest pokazane schematycznie na rysunki IS-13 – 
wpięcie na wszystkich kondygnacjach jest w tym samym miejscu tzn. w pionie w którym zlokalizowane są wszystkie 
instalacje gazów medycznych. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy V piętra 
Istnieją rozbieżności miedzy rysunkiem nr IS-06 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a rysunkiem branży 
budowlanej nr 5P/1 co do funkcji pomieszczeń w zaznaczonym obszarze. Poniżej tabela porównawcza rysunków: 

NR POMIESZCZENIA 
FUNKCJA POMIESZCZENIA 

PROJEKT BUDOWLANY RYS NR 5P/1 PROJEKT SANITARNY RYS NR IS-06 

1 
Pom. 1 nie scharakteryzowane co do 
funkcji (w osiach B-C) 

Sala chorych (osie A-B) 

2 Szatnia/Magazynek (w osiach A-B) Sala chorych (osie A-B) 

3 Sala rehabilitacyjna (w osiach A-B) łazienka 

Prócz rys 5P/1 w projekcie budowlanym znajduje się również rys nr 5P/4 (obszar A), który jest zgodny z rysunkiem 
sanitarnym IS-9, IS-06. Prosimy o wyjaśnienie, jakie pomieszczenia będą docelowo i którym rysunkiem należy 
kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Na wszystkich piętrach jest taki sam sposób opisywania rysunków. Rysunek 5P/1 opisany jako Schemat 5 piętra. 
Pokazuje obszar prac względem całej kondygnacji – jest to rysunek inwentaryzacyjny. Rysunek 5P/2; 5P/5 pokazuje 
również inwentaryzację ale jako wycinek zakresu prac jest uszczegółowieniem rysunku 5P/1.  Rysunek 5P/4 i 5P/7 
jest to rysunek PROJEKTU czyli jaki będzie stan po przeprowadzeniu remontu. Dla tego są rozbieżności chociażby w 
nazewnictwie pomiędzy rysunkiem 5P/1 a 5P/4 i 5P/7. Natomiast rysunek IS-06 i IS-07 to rysunek instalacyjny. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy V piętra 
Istnieją rozbieżności również między rysunkiem nr IS-06 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a przedmiarem 
sanitarnym (rozdział gazy medyczne) co do ilości gazów medycznych. W związku z rozbieżnościami z rysunkiem 
branży budowlanej (co do pomieszczeń), rysunkiem sanitarnym i przedmiarem sanitarnym prosimy o 
sprostowanie, którym dokumentem należy kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Brak rozbieżności pomiędzy rysunkiem IS-06, IS-07 a 5P/4 i 5P/7 oraz przedmiarem. 
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Pytanie 20 
Dotyczy V piętra 
Jeżeli przy wycenie należy kierować się rysunkiem budowlanym 5P/1 to prosimy o podanie ilości punktów poboru 
gazów medycznych w poszczególnych pomieszczeniach wraz z określeniem miejsca wpięcia do istniejącej instalacji 
szpitala, wraz z podaniem średnic w miejscach wpięcia do istniejącej instalacji oraz określeniem sposobu odcięcia 
poszczególnych obszarów (podanie ilości skrzynek zaworowo-kontrolnych). 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. Miejsce wpięcia jest pokazane schematycznie na rysunki IS-13 – 
wpięcie na wszystkich kondygnacjach jest w tym samym miejscu tzn. w pionie w którym zlokalizowane są wszystkie 
instalacje gazów medycznych.  
 
Pytanie 21 
Dotyczy V piętra 
Jeżeli przy wycenie należy kierować się rysunkiem budowlanym 5P/1 to prosimy o potwierdzenie,  
że pomieszczenia: pracowania EEG, gabinet lekarski nie będą wyposażone w gazy medyczne. 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy IV piętra 
Prosimy o potwierdzenie, że na poziomie IV piętra nie należy wyposażać żadnych pomieszczeń w gazy medyczne. 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem, w którym nie ma nigdzie pokazanych gazów medycznych w zakresie  
4 piętra.  
 
Pytanie 23 
Dotyczy IV piętra 
Jeżeli na poziomie IV piętra znajdują się pomieszczenia, które należy wyposażyć w gazy medyczne, to prosimy  
o zmieszczenie brakujących rysunków sanitarnych z lokalizacją gazów medycznych. 
Odpowiedź: 
 Przy wycenie należy kierować się projektem, w którym nie ma nigdzie pokazanych gazów medycznych w zakresie  
4 piętra. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy III piętra 
Brak rysunku – instalacji wod-kan, gazów medycznych, natomiast w dokumentacji Zamawiającego występuje 
rysunek branży budowlanej II pietra (nr 3P/1), na którym znajdują się takie pomieszczenia jak: nr 9 – gabinet 
zabiegowo-opatrunkowy (osie C-D) oraz nr 11 – zmywalnia (osie C-D). na rysunku instalacji elektrycznej nr 3P/E-1 
przy osi D zlokalizowano pomieszczenie nr 2 – salę diagnostyczno-zabiegową. Ponadto w przedmiarze sanitarnym 
dla III piętra (rozdział gazy medyczne) występują pozycje przedmiarowe do gazów medycznych oraz punkty poboru 
gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że na poziomie III pietra występują pomieszczenia, które należy 
wyposażyć w gazy medyczne. 
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Jeżeli potwierdza się powyższe to prosimy o zamieszczenie rysunku branży sanitarnej z lokalizacją gazów 
medycznych. 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. W szczególności rysunkami: IS-03 (branża sanitarna) oraz 3P-1/3P-7 
(branża budowlana) – na tej kondygnacji znajdują się gazy medyczne.   
 
Pytanie 25 
Dotyczy I piętra 
Istnieją rozbieżności między rysunkiem nr IS-01 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a rysunkiem branży 
budowlanej nr 1P/1 co do funkcji pomieszczeń w zaznaczonym obszarze. Poniżej tabela porównawcza rysunków: 

NR POMIESZCZENIA 
FUNKCJA POMIESZCZENIA 

PROJEKT BUDOWLANY RYS NR 1P/1 PROJEKT SANITARNY RYS NR IS-01 

1 Komunikacja (w osiach A-B) Sala chorych (osie A-B) 

2 Komunikacja (w osiach A-B) Sala chorych (osie A-B) 

3 
Sala operacyjna (Laryngologia) (w 
osiach A-B) 

łazienka 

4 Brudownik (w osiach B-C) Izolatka (w osiach B-C) 

Prócz rys 1P/1 w projekcie budowlanym znajduje się również rys nr 1P/4 (obszar A), który jest zgodny z rysunkiem 
sanitarnym IS-01. Prosimy o wyjaśnienie, jakie pomieszczenia będą docelowo i którym rysunkiem należy kierować 
się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Na wszystkich piętrach jest taki sam sposób opisywania rysunków. Rysunek 1P/1 opisany jako Schemat 1 piętra. 
Pokazuje obszar prac względem całej kondygnacji – jest to rysunek inwentaryzacyjny. Rysunek 1P/2; 1P/5 pokazuje 
również inwentaryzację ale jako wycinek zakresu prac jest uszczegółowieniem rysunku 1P/1.  Rysunek 1P/4 i 1P/7 
jest to rysunek PROJEKTU czyli jaki będzie stan po przeprowadzeniu remontu. Dla tego są rozbieżności chociażby w 
nazewnictwie pomiędzy rysunkiem 1P/1 a 1P/4 i 1P/7. Natomiast rysunek IS-01 i IS-02 to rysunek instalacyjny. 
 
Pytanie 26 
Jeżeli przy wycenie należy kierować się rysunkiem branży budowlanej nr 1P/1 to prosimy o informację czy na salę 
operacyjną należy wycenić kolumny medyczne? 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się rysunkami projektu a nie rysunkami inwentaryzacji. 
 
Pytanie 27 
Jeżeli potwierdza się powyższe i należy wycenić kolumny medyczne zgodnie z rys branży budowlanej nr 1P/1 to 
prosimy o podanie specyfikacji wyposażenia kolumn medycznych. 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się rysunkami projektu a nie rysunkami inwentaryzacji. 
 
Pytanie 28 
Istnieją rozbieżności również między rysunkiem nr IS-01 (instalacji wod-kan, gazów medycznych), a przedmiarem 
sanitarnym (rozdział gazy medyczne) co do ilości gazów medycznych. W związku z rozbieżnościami z rysunkiem 
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branży budowlanej (co do pomieszczeń), rysunkiem sanitarnym i przedmiarem sanitarnym prosimy  
o sprostowanie, którym dokumentem należy kierować się przy wycenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż brak jest rozbieżności pomiędzy rysunkiem IS-01, IS-01 a 1P/4 i 1P/7 oraz przedmiarem. 

 
Pytanie 29 
Jeżeli przy wycenie należy kierować się rysunkiem budowlanym 1P/1 to prosimy o podanie ilości punktów poboru 
gazów medycznych w poszczególnych pomieszczeniach wraz z określeniem miejsca wpięcia do istniejącej instalacji 
szpitala, wraz z podaniem średnic w miejscach wpięcia do istniejącej instalacji oraz określeniem sposobu odcięcia 
poszczególnych obszarów (podanie ilości skrzynek zaworowo-kontrolnych). 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. Miejsce wpięcia jest pokazane schematycznie na rysunki IS-13 – 
wpięcie na wszystkich kondygnacjach jest w tym samym miejscu tzn. w pionie w którym zlokalizowane są wszystkie 
instalacje gazów medycznych.  
 
Pytanie 30 
Dotyczy piwnicy, parteru, II piętra i VII piętra 
Prosimy o potwierdzenie, że na poziomie piwnicy, parteru, II piętra i VII piętra nie należy wyposażać żadnych 
pomieszczeń w gazy medyczne. 
Jeżeli znajdują się pomieszczenia, które należy wyposażyć w gazy medyczne na którymś z wymienionych poziomów 
(piwnicy, parteru, II piętra, VII piętra), to prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków sanitarnych z lokalizacją 
gazów medycznych. 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem. Projekt jednoznacznie określa na których piętrach będą prowadzone 
prace. Na wymienionych kondygnacjach nie przewidziano instalacji gazów medycznych – w żadnym miejscu 
dokumentacji nie ma takiej informacji aby taka instalacja miała się tam znajdować.  
 
Pytanie 31 
Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia zlokalizowane na rysunkach branży budowlanej (w obszarze w kolorze 
szarym) nie będą wyposażone w gazy medyczne w niniejszym postępowaniu i są poza zakresem postępowania. 
Odpowiedź: 
Przy wycenie należy kierować się projektem, który określa na których kondygnacjach będą prowadzone prace.   
 
Pytanie 32 
Prosimy o potwierdzenie, że gabinety zabiegowe należy wyposażyć w odciąg gazów poanestetycznych. 
Jeżeli gabinety zabiegowe należy wyposażyć w odciąg gazów poanestetycznych należy wyprowadzić poza elewację 
budynku. W przypadku innego rozwiązania prosimy o jego określenie. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ i projektem wentylację mechaniczną należy wykonać tylko w gabinecie urologicznym na 3 piętrze. 
 
Pytanie 33 
Potencjalny wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów doprowadzenia klatki Faradaya  
do stanu spełniającego wymagania przedstawione w projekcie. Zamawiającemu jako właścicielowi z pewnością 
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znany jest stan techniczny klatki Faradaya w związku z czym prosimy o przedstawienie zakresu prac i ich ilości 
niezbędnych do wykonania zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania pomieszczania jako klatki Faradaya. Należy przyjąć demontaż istniejących 
paneli i komplet prac szpachlarsko-malarskich i płytkarskich (fartuch przy planowanej umywalce). Drzwi D11 oraz 
D12 należy przewidzieć jako drzwi do sal chorych, bez właściwości dotyczących parametrów klatki, jednak  
z zachowaniem parametrów izolacyjności pożarowej (EI30).  
 
Pytanie 34 
W zestawieniu stolarki drzwiowej drzwi ościeżnice drzwi D2 i D3 są opisane „ościeżnica stała MDF 100 mm (min 
160 mm)” – prosimy o wyjaśnienie zapisu. 
Odpowiedź: 
Należy zastosować ościeżnicę zapewniającą odporność pożarową EI30 dla drzwi.  
 
Pytanie 35 
Prosimy o potwierdzenie, że żadne prace budowlane typu zabudowy instalacji nie będą  wymagane poza obszarem 
zaznaczonym jako obszar budowy. 
Odpowiedź: 
Zakres prac został określony w projekcie – np. prace jak doprowadzenie gazów  medycznych do szachtu przebiega 
przez korytarz budynku „A” na wszystkich kondygnacjach, które są objęte projektem. 
 
Pytanie 36 
W przedmiarach, w pozycji dotyczącej odbojnic ściennych, podane ilości dotyczą metrów bieżących ściany czy 
łącznej ilości odbojnic (2 rzędy)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż wyceny należy dokonać zgodnie z projektem. W kosztorysie ilość podana to łączna ilość 
odbojnic. 

 
Pytanie 37 
Instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym w związku z czym konieczna jest odrębna dokumentacja 
projektowa. Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazów medycznych.  
Odpowiedź: 
W dokumentacji zawarto podstawowe parametry oraz podano lokalizację poboru gazów medycznych  
wraz z miejscem ich podłączenia – schematycznie zostało to pokazane na rys. IS-13 
 
Pytanie 38 
W dostarczonej dokumentacji i przedmiarach brak określonych przekrojów rur w pionie, do których należy się 
wpiąć. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: 
Zostało to pokazane na rys. IS-13 
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Pytanie 39 
W załączonych przedmiarach dotyczących instalacji gazów medycznych brakuje kształtek  
i wszystkich prób. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż przedmiar jest elementem pomocniczym w wycenie. Ilości kształtek oraz rodzaj prób 
należy przyjąć zgodnie z doświadczeniem firmy składającej ofertę. 
 
Pytanie 40 
Jakie przekroje rur w instalacji gazów medycznych zastosować od pionu do skrzynek kontrolno-zaworowych? 
Odpowiedź: 
Zgodne z wymaganiami producenta tego wyrobu medycznego.  
 
Pytanie 41 
Czy na korytarzach rurociągi do gaz. med. prowadzić w korytkach, czy w wykutych bruzdach? 
Odpowiedź: 
Rurociągi prowadzić w korytach, możliwie zbliżając się do stropu. W przyszłości Zamawiający zamierza wykonać 
sufit podwieszany na całym korytarzu.  
 
Pytanie 42 
Prosimy o załączenie zestawienia wyposażenia sal, które ma być przeniesione w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przeniesieniu będą podlegać m.in. wybrane elementy demontowalne, niezużyty biały 
montaż sanitarny. Odbywać się to będzie na bieżąco podczas realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 
Pytanie 43 
Do kogo będzie należał demontaż i ponowny montaż grzejników w pomieszczeniach? Jeżeli do wykonawcy to 
prosimy o podanie ilości grzejników na poszczególnych piętrach. 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się demontażu grzejników jako podstawowej części zadania. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi, że 
musi zdemontować grzejnik w celu wykonania innych prac – np. szpachlowania i malowania, wtedy powinien 
przewidzieć taką czynność.  
 
Pytanie 44 
W materiałach budowlanych załączono Projekt Budowlany. Czy Inwestor przedstawi Projekt Wykonawczy? 
Odpowiedź: 
Całość przewidzianej dokumentacji dla tego zamówienia Zamawiający udostępnił na stronie internetowej.  
 
Pytanie 45 
W opisie projektu w pkt 2.1 podano, że zakres opracowania obejmuje: rozdzielnie elektryczne RD1.1, RD1.2, RD2.1, 
RD3.1, RD3.2, RD4.1, RD4.2, RD5.1, RD5.2, RD6.2, RD8.1, RD8.2, RD9.1 I RD9.2. Niestety w projekcie są rysunki 
tylko rozdzielni RD4.1 i RD4.2. Proszę o uzupełnienie projektu o brakujące schematy tych rozdzielnic oraz 
określenie czy mają to być rozdzielnice wtynkowe czy natynkowe. 
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Odpowiedź: 
W Załączniku nr 2 do niniejszej informacji dla uczestników postępowania znajdują się schematy rozdzielni. 
 
Pytanie 46 
W opisie projektu w pkt 2.2.2 podano, że Obwody zasilania opraw awaryjnych zabezpieczyć w odpowiedniej 
rozdzielnicy wyłącznikami nadmiarowo prądowymi B10A. Na rysunku 4P/E-3 – schemat rozdzielni RD4.1 
zabezpieczeniem jest wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym. 
Jak zabezpieczyć obwody oświetleniowe, tylko wyłącznikiem nadmiarowo prądowym czy wyłącznikiem różnicowo 
prądowym z modułem nadmiarowo prądowym. 
Odpowiedź: 
Obwody oświetlenia awaryjnego należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym. 
 
Pytanie 47 
W opisie projektu w pkt 2.2.2 podano, że Czas działania oświetlenia podczas zaniku napięcia to minimum 1h. Na 
rysunkach jako lampy awaryjne podano oprawę LED RUTA P C 1W SE 3H AT szczegółowy opis oprawy wg 
specyfikacji NP/03248/2016 lub równoważna. Z opisu wynika, że oprawa ma czas działania minimum 3h. 
Jaki czas działania oprawy należy przyjąć 1h czy 3h? Nie znalazłem też w materiałach przetargowych specyfikacji 
NP/03248/2016  - proszę uzupełnić materiały przetargowe o tę specyfikację. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć oprawy z czasem działania 1h. Specyfikacja opraw została określona w Załączniku nr 1 do niniejszej 
informacji dla uczestników postępowania.  
 
Pytanie 48 
W Przedmiarze w zakresie okablowania strukturalnego nie ma szaf RACK oraz ich wyposażenia (panele krosowe, 
listwy zasilające itp.) i kabli krosowych. 
Czy ujmować je w wycenie? Jeżeli tak proszę o określenie typów szaf, ich wymiarów i wyposażenia. 
Odpowiedź: 
Projekt nie przewiduje montażu szaf RACK. Okablowanie należy sprowadzić do miejsc gdzie są lub będą znajdować 
się szafy RACK (OBSZAR A w sąsiedztwie szachtu elektrycznego przy szybach windowych). Wykonawca jest 
zobowiązany pozostawić pętle przewodów. 
 
Pytanie 49 
Z przedmiaru wynika, że dla instalacji SAP i DSO należy wykonać tylko okablowanie, bez montażu jakiegokolwiek 
sprzętu, natomiast z Załącznika nr 2 do SIWZ wynika, że osprzęt należy zamontować. 
Czy czujki i ROP-y oraz głośniki należy ująć w wycenie, czy nie? Jeżeli tak, to proszę określić typy głośników 
ściennych oraz sufitowych. 
Odpowiedź: 
W przypadku systemu DSO i SAP w zakres wchodzi wykonanie tylko okablowania z pozostawieniem zapasów 
przewodów pod podłączenie następnego zakresy instalacji. 
 
Pytanie 50  
W opisie do projektu oraz w przedmiarze podano typy kabli: YnTKSY oraz HTKSH bez dokładnego ich określenia. 
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Proszę podać dokładne typy kabli YnTKSY (np. YnTKSYekw 1x2x0,8, YnTKSYekw 1x2x1 lub inny) i kabla HTKSH ( w 
Specyfikacji Technicznej podano HTKSH 1x2x1 mm2 z tym, że dla tego typu kabla podaje się średnicę a nie przekrój 
żyły – np. HTKSH 1x2x1, HTKSH 1x2x4 lub inny). 
Odpowiedź: 
W wycenie należy przewidzieć przewód YnTKSY 1x2x0,8 oraz HTKSH PH90 1x2x1. 
 
Pytanie 51 
W projekcie nie ma schematu połączeń dla systemu przyzywowego wraz z określeniem typu kabli i przewodów. 
Proszę uzupełnić projekt o ten schemat. 
Odpowiedź: 
Uzupełnienie schematów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej informacji dla uczestników postępowania. 
 
Pytanie 52  
W załączniku nr 2 do SIWZ podano: Instalacja przyzywowa opisywana w projekcie powinna być tak zrealizowana, 
aby w przyszłości zapewnić bezproblemową rozbudowę w przypadku remontu dalszych pomieszczeń (sale chorych) 
na poszczególnych piętrach budynku. 
Do jakiej maksymalnej ilości sal chorych ma być możliwa rozbudowa systemu przyzywowego na każdym piętrze? 
Odpowiedź: 
Należy przewidzieć rozbudowę do minimum 24 sal chorych.  
 
Pytanie 53 
W opisie projektu w pkt 2.8 podano, że Dla ochrony urządzeń i instalacji elektroenergetycznej przed przepięciami 
należy zastosować ochronniki przepięciowe, będące kombinacją ochronników klasy B i C. Ochronniki takie należy 
zabudować w złączu kablowym głównego wyłącznika prądu. W pozostałych rozdzielnicach należy zastosować 
ochronniki klasy C. Na schematach rozdzielnic RD4.1 i RD4.2 są ochronniki klasy B + C. 
Jakiej klasy ochronniki należy zastosować we wszystkich rozdzielnicach RDx.x? 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć ochronniki przepięć o klasie C dla wszystkich rozdzielni.  
 
Pytanie 54  
Projekt nie przewiduje żadnego gniazda 230V w łazienkach przy umywalkach. 
Czy tak ma zostać? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 55  
Projekt nie przewiduje żadnego gniazda 230V tzw. Porządkowego, są tylko gniazda 230V przy łóżkach chorych. 
Czy tak ma zostać? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 56 
Na rysunku 3P/E-1 – rzut 3 piętra obszar „A” zaznaczono Lampę bezcieniową. 
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Czy jest elementem dostawy? Jeżeli tak, to proszę określić jej parametry (najlepiej podać jej typ). 
Odpowiedź: 
Poza zakresem dostaw Wykonawcy. 
 
Pytanie 57 
W przedmiarze w zakresie oświetlenia ogólnego brak jest opraw oznaczonych na rysunkach BE2 i RL3. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź: 
Pozycje kosztorysowe dla opraw BE2 opisane są w opisie pozycji i omyłkowo nie zostały zmienione w materiale 
(pozostała oprawa oprawa kinkiet przy łóżku chorych). Należy dokonać korekty w przedmiarze. Oprawy RL3 na 
poziomie +5 nie zostały doliczone. Należy uwzględnić je jako osobną pozycję (oprawy BE 39 szt. oraz RL3 4 szt).  
 
Pytanie 58  
W przedmiarze w zakresie oświetlenia ogólnego brak jest przewodu YDY 4x1,5. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź: 
 W przedmiarze nie zastosowano przewodu YDY 4x1,5 z uwagi, że nie ma łączenia obwodu oświetlenia 
podstawowego z oświetlenie awaryjnym 
 
Pytanie 59  
W opisie projektu, na rysunkach oraz w przedmiarze brak jest typów kinkietu stanowiącego indywidulane 
oświetlenie łóżka chorego oraz oprawy stanowiącej oświetlenie nocne. 
Proszę o podanie przykładowych typów tych opraw. 
Odpowiedź: 
Zawarto w załącznikach do niniejszych odpowiedzi.  
 
Pytanie 60  
W projekcie brak jest rysunków każdej kondygnacji sytuujących remontowany obszar w stosunku do lokalizacji 
istniejących rozdzielnic i montażu nowych, szachtu kablowego, lokalizacji szaf RACK okablowania strukturalnego, 
pomieszczeń punktów pielęgniarskich. Uniemożliwia to weryfikację ilości przewodów i kabli podanych w 
przedmiarze. 
Proszę o uzupełnienie projektu o stosowne rysunki lub choćby podanie odległości między tymi miejscami. 
Odpowiedź: 
Lokalizacja rozdzielni jest poza zakresem inwentaryzacji. Istniejące rozdzielnie piętrowe znajdują się przy dwóch 
szachtach elektrycznych. Projektowane rozdzielnie przewiduje się przy istniejących rozdzielniach piętrowych. 
Schematy rozdzielni są Załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji dla uczestników postępowania.  
 
Pytanie 61  
Czy można korygować bez zgody Inwestora inne błędy w przedmiarze, zmieniając pozycje, czy też dopisując nowe 
pozycje? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przypomina, że udostępniony przedmiar ma za zadanie jedynie pomóc przy określeniu ryczałtowej 
ceny oferty.  
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Pytanie 62  
1. Czy Zamawiający dopuszcza w miejscu montażu drzwi D11, które jednocześnie są drzwiami magnetycznymi i 

posiadają odporność ogniową pożarową montaż 2 par drzwi osobno magnetycznych i osobno o odporności 
ogniowej. W przypadku zastosowania drzwi zgodnie z projektem może być utrudnione ich użytkowanie z 
uwagi na bardzo duży ciężar własny drzwi – około 300 kg. 

2. Przybliżony koszt drzwi D11 podany przez wskazanego przez Zamawiającego producenta to 70 000,00 zł 1 
sztuka drzwi ppoż. I drzwi bezklasowe około 40 000,00. Czy zamawiający potwierdza konieczność montażu 
tych drzwi? 

Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania pomieszczania jako klatki Faradaya. Należy przyjąć demontaż istniejących 
paneli i komplet prac szpachlarsko-malarskich i płytkarskich (fartuch przy planowanej umywalce). Drzwi D11 oraz 
D12 należy przewidzieć jako drzwi do sal chorych, bez właściwości dotyczących parametrów klatki, jednak  
z zachowaniem parametrów izolacyjności pożarowej (EI30).  
 
Pytanie 63  
Proszę o dokładne określenie jaki zakres prac ma być wykonany w pracowni EEG na 5 piętrze: 

 Czy należy zdemontować ze ścian istniejącą okładzinę z blachy? Jeśli tak w sposób wykończyć ściany? 

 W przypadku kiedy okładzina z blachy miałaby zostać jak wykończyć zamurowany otwór pomiędzy 
pomieszczeniem 4 i 5? 

Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania pomieszczania jako klatki Faradaya. Należy przyjąć demontaż istniejących 
paneli i komplet prac szpachlarsko-malarskich i płytkarskich (fartuch przy planowanej umywalce). Drzwi D11 oraz 
D12 należy przewidzieć jako drzwi do sal chorych, bez właściwości dotyczących parametrów klatki, jednak z 
zachowaniem parametrów izolacyjności pożarowej (EI30).  
 
Pytanie 64 
W celu dokładnej kalkulacji proszę o określenie jaki sprzęt/wyposażenie ma być wyniesiony z remontowanych 
pomieszczeń i podanie miejsca jego magazynowania. Czy po zakończeniu prac przedmiotowych sprzęt ma zostać 
przez Wykonawcę wstawiony w pierwotne miejsce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przeniesieniu będą podlegać m.in. wybrane elementy demontowalne, niezużyty biały 
montaż sanitarny. Odbywać się to będzie na bieżąco podczas realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający 
wskaże pomieszczenie na terenie szpitala.  
 
Pytanie 65  
Zgodnie z opisem (Załącznik nr 2 do SIWZ) należy wycenić parapety z płyty mdf, przedmiar nie przewiduje tych 
prac. Czy należy parapety uwzględnić w ofercie? 
Odpowiedź: 
Należy uwzględnić wymianę parapetów.  
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Pytanie 66  
Występują rozbieżności głównie w rodzaju materiałów wykończeniowych pomiędzy przedmiarem a opisem 
technicznym do projektu, proszę o potwierdzenie co jest bazą do wyceny, projekt czy przedmiar? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przypomina, że udostępniony przedmiar ma za zadanie jedynie pomóc przy określeniu ryczałtowej 
ceny oferty. Nadrzędnym wyznacznikiem jest projekt.  
 
Pytanie 67 
Część pomieszczeń objętych postepowaniem wyposażona jest w system CCTV. Proszę o określenie po czyjej stronie 
jest demontaż i ponowny montaż kamer CCTV? Proszę o wskazanie nowej lokalizacji kamer. Prac związanych z 
systemem kamer nie uwzględniono w przedmiarach. 
Odpowiedź: 
Należy zdemontować kamery i po przeprowadzonych pracach zamontować je z powrotem w uzgodnionych  
z Zamawiającym miejscach.  
 
Pytanie 68  
Po czyjej stronie jest ponowne uruchomienie systemu CCTV? Prac związanych z systemem kamer nie uwzględniono 
w przedmiarach. 
Odpowiedź: 
Wykonawca będzie zobowiązany to zrobić w kooperacji z Działem IT Zamawiającego.  
 
Pytanie 69  
Zgodnie z dokumentacją należy ułożyć nowe okablowanie do systemu SAP i DSO. Proszę o szczegółowe określenie 
zakresu prac, tj. gdzie dokładnie należy doprowadzić układane przewody (najbliższa czujka, centrala ppoż., inna 
lokalizacja?). 
Odpowiedź: 
Wykonawca jest zobowiązany zapasy przewodów pozostawić na korytarzu w przestrzeni między sufitowej z uwagi 
na przyszły montaż systemu dla całego piętra. 
 
Pytanie 70  
Proszę o potwierdzenie, że montaż elementów systemów SAP i DSO (głośniki, czujki, gniazda) nie jest po stronie 
Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Montaż głośników i czujek SAP i DSO jest poza zakresem przedmiotowego zamówienia.  
 
Pytanie 71 
Proszę o potwierdzenie, że uruchomienie systemu SAP i DSO jest poza zakresem Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Uruchomienie jest poza zakresem, jednak Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
badań wykonanej instalacji.  
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Pytanie 72  
Proszę o udostępnienie schematu rozdzielni elektrycznych. W dokumentacji zamieszczono jedynie schemat 
rozdzielnic dla piętra 4, tj. RD4.1 oraz RD4.2. prosimy o udostępnienie schematów na pozostałe piętra objęte 
postepowaniem. 
Odpowiedź: 
Schematy udostępniono w Załączniku nr 2 do niniejszej informacji dla uczestników postępowania.  
 
Pytanie 73  
Proszę o potwierdzenie, że w Punktach Dystrybucyjnych PD na poszczególnych piętrach jest wystarczający zapas 
miejsc na montaż nowych gniazd i nie wymaga ich rozbudowy. 
Odpowiedź: 
Punkt PD znajduje się przy szachcie elektrycznym na Obszarze A przy szybach windowych. Zgodnie z zakresem prac 
należy tylko doprowadzić przewody bez podłączania pod szafy PD. 
 
Pytanie 73  
Proszę o dokładne sprecyzowanie przekroju i ilości żył dla przewodów: HTKSH oraz YnTKSY. 
Odpowiedź: 
W wycenie należy przewidzieć przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 oraz HTKSH PH90 1x2x1. 
 
Pytanie 74  
Proszę o potwierdzenie, że należy instalować przewód bez ekranu YnTKSY dla instalacji SAP. 
Odpowiedź: 
Należy przewidzieć montaż przewodu YnTKSY z ekranem dla instalacji SAP. 
 
Pytanie 75  
W przedmiarach nie uwzględniono zasilaczy do systemów przyzywowych. Czy dostawa i montaż zasilaczy 
(transormatorów) jest po stronie Wykonawcy? Proszę o określenie ewentualnej ilości ww. urządzeń. 
Odpowiedź: 
Dostawa i montaż zasilaczy jest po stronie Wykonawcy. Należy przewidzieć 7 szt. zasilaczy dla centrali. 
 
Pytanie 76 
Zgodnie z projektem branża elektryczna w pomieszczeniach piętra 6 należy zainstalować 5 szt. lampek 
sygnalizacyjnych trzykolorowych systemu przywoławczego oraz przycisków lekarza przywoławczych i kasujących 5 
szt., natomiast w przedmiarze jest wszystko po 4 szt. Proszę o korektę przedmiaru. 
Odpowiedź: 
Należy przewidzieć montaż 5 szt. lampek trójkolorowych. 
 
Pytanie 77 
Proszę o doprecyzowanie zapisu z projektu: Należy przewidzieć samonośną podkonstrukcję pod montaż 
wyposażenia, proszę o konkretne wskazanie jaką konstrukcję projektant ma na myśli. 
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Odpowiedź: 
Należy przewidzieć podkonstrukcję dopasowując do rodzaju materiału z jakiego są wykonane ściany, np. w ścianie 
GK zaleca się wykonanie dodatkowe wzmocnienie profilem drzwiowym jednak Wykonawca powinien dopasować 
rodzaj wzmocnienia pod zastosowane przez siebie pochwyty.  
 
Pytanie 78 
Czy w ofercie należy przewidzieć szafki pod zlewozmywaki (zapis w opisie projektu budowlanego pkt 5)? 
Odpowiedź: 
Tak, należy przewidzieć szafki pod zlewozmywaki.   
 
Pytanie 79 
Proszę o potwierdzenie, że w ścianach grub. Powyżej 15 cm nie trzeba montować nadproży po wykuciu otworów. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami i kosztorysem. We wszystkich ścianach należy zamontować nadproża strunobetonowe SBN 
120/120 gdzie będą wykuwane otwory. 
 
Pytanie 80 
1. Dla Instalacji gazów Medycznych wymagalna jest osobna dokumentacja – instalacja jest wyrobem medycznym. 

Czy zamawiający uzupełni dokumentację na instalację gazów medycznych? 
2. W przedmiarach instalacji gazów medycznych nie ujęto wszystkich wymagalnych prób instalacji. Czy 

zamawiający uzupełni przedmiar o brakujące próby? 
3. W przedmiarach instalacji gazów medycznych nie ujęto kształtek (mufy, kolana, trójniki) koniecznych do 

wykonania zadania. Czy zamawiający uzupełni przedmiar? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż w dokumentacji zostały zawarte wszelkie niezbędne informacje, na podstawie których 
firma z odpowiednim doświadczeniem może dokonać wyceny i zrealizować cały zakres robót. 
 
Pytanie 81 
Proszę o określenie standardu poręczy dla niepełnosprawnych, stal nierdzewna czy malowane proszkowo? 
Odpowiedź: 
Poręcze malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej.  
 
Pytanie 82 
W opisie do projektu widnieje zapis: w pomieszczeniach bez okien wentylacja mechaniczna zblokowana z 
oświetleniem. Proszę o wyjaśnienie czy ten zakres prac wchodzi w przedmiot zamówienia (w przedmiarach brak 
pozycji dotyczącej dostawy i montażu wentylatorów, okablowania i podłączenia pod względem elektrycznym), jeśli 
tak proszę o rysunki uzupełniające. 
Odpowiedź: 
Projekt przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej tylko w jednym pomieszczeniu, tj. w sali diagnostyczno-
zabiegowej na 3 piętrze - zgodnie z rys. IS-14. W łazienkach zespolonych z salami chorych należy przewidzieć 
typowy wentylator łazienkowy.  
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Pytanie 83 
Proszę o potwierdzenie, że płytki mają być układane na pełną wysokości pomieszczenia. 
 Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem i kosztorysem. Płytki należy układać na pełną wysokość pomieszczenia. Standard wskazany  
w projekcie i podczas wizji lokalnej.  
 
Pytanie 84 
Czy istniejące parapety należy zdemontować i wykonać nowe z płyty mdf, czy istniejące parapety obłożyć płytą 
mdf? 
Odpowiedź: 
Demontaż istniejących parapetów i montaż nowych z mdf.  
 
Pytanie 85 
Proszę o określenie standardu białego montażu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje: np. Koło Idol, Koło Nova lub równoważne.  
 
Pytanie 86 
Proszę o określenie stref ppoż. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż zostało to określone w dokumentacji, która jest załącznikiem do SIWZ.  
 
Pytanie 87 
W instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej nie uwzględniono przejść ppoż. Czy należy doliczyć? 
Odpowiedź: 
Należy uwzględnić wszystkie niezbędne przejścia ppoż. Strefy zostały wskazane na rysunkach architektonicznych. 
 
Pytanie 88 
Czy do umywalek wszystkie baterie mają być łokciowe? 
Odpowiedź: 
W łazienkach przy standardowych salach chorych nie trzeba montować baterii łokciowych. W pozostałych 
pomieszczeniach należy zamontować baterie łokciowe, również w śluzach izolatek (umywalka przy wejściu do 
izolatki).  
 
Pytanie 89 
W kosztorysie na instalacji wentylacji nie uwzględniono izolacji. Czy należy doliczyć? 
Odpowiedź: 
Należy wykonać izolację zgodnie z rys. IS-14. 
 
Pytanie 90 
Czy na zewnątrz budynku na kanałach wentylacyjnych należy wykonać płaszcz z blachy ocynkowanej? Jeżeli tak to 
czy należy doliczyć do kosztorysu? 
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Odpowiedź: 
Na kanałach wentylacyjnych na zewnątrz budynku należy przewidzieć płaszcz z blachy ocynkowanej.  
 
Pytanie 91 
W kosztorysie jest mowa o zastosowaniu brodzików blaszanych emaliowanych. Czy na pewno zastosować blaszane 
emaliowane? 
Odpowiedź: 
Wg opisu z przedmiaru: „Brodziki wraz z zasłoną na prowadnicy” na etapie budowy należy przedstawić karty 
materiałowe do akceptacji przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego  i można zaproponować brodzik np. z 
tworzywa. 
 
Pytanie 92 
Czy w zakres robót wchodzi jakakolwiek przeróbka instalacji hydrantowej? 
Odpowiedź: 
Wg  poz. nr 16 w przedmiarze sanitarnym: „Likwidacja kolizji instalacji hydrantowej z nowoprojektowanym 
przejściem od windy wraz z jej przełożeniem wykonaniem niezbędnych przejść ppoż przez strefy; oraz 
spuszczeniem i ponownym napełnieniem instalacji wraz z wykonaniem prób szczelności.” Kolizja znajduje się na 9 
piętrze. Rys. IS-12. System istniejącej instalacji hydrantowej: Geberit Mapress.   
 
Pytanie 93 
 Dotyczy klatki Faradaya. 
W opisie przedmiotu zamówienia punkt 3.2 . –widnieje zapis ,, Należy uwzględnić wszelkie badania związane z 
wykonaniem klatki Faradaya. W zestawieniu stolarki wyszczególnione są drzwi magnetyczne zapewniające ciągłość 
klatki Faradaya, co najmniej 100dB szczelności dla całego pomieszczenia . Producent drzwi określa ,że może 
wykonać drzwi  100 dB. Nie można jednak stwierdzić , że na obecną chwilę pomieszczenie jest szczelne w 
pozostałych elementach klatki (poza drzwiami ) 
W związku z tym wykonawca nie może przed przystąpieniem do przetargu odpowiadać za ewentualne 
nieszczelności. Może jedynie po montażu drzwi dokonać badań. Prosimy o określenie po czyjej stronie jest 
odpowiedzialność za Ew. koszty związane z nieszczelnościami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z wykonania pomieszczania jako klatki Faradaya. Należy przyjąć demontaż istniejących 
paneli i komplet prac szpachlarsko-malarskich i płytkarskich (fartuch przy planowanej umywalce). Drzwi D11 oraz 
D12 należy przewidzieć jako drzwi do sal chorych, bez właściwości dotyczących parametrów klatki, jednak  
z zachowaniem parametrów izolacyjności pożarowej (EI30).  
 
Pytanie 94 
Dział 5 Piętro IV poddział 5.3 gazy medyczne brak pozycji w przedmiarze. 
Proszę o wyjaśnienie czy ten dział należy pominąć czy brak pozycji jest pomyłką? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przypomina, że udostępniony przedmiar ma za zadanie jedynie pomóc przy określeniu ryczałtowej 
ceny oferty. Nadrzędnym wyznacznikiem jest projekt. Na 4 piętrze nie przewidziano prac nad instalacją gazów 
medycznych.  
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Pytanie 95 
Dotyczy wzoru umowy 
1. Czy Zmawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 6 ust. 3 wzoru umowy poprzez dodanie zaznaczonego 

zapisu: „3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów świadczących, że 
wyrób jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badań jakościowo-
ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych we wskazanych przez niego laboratoriach. 
Jeżeli ww. parametry materiałów nie są zgodne z niniejszą umową/wskazanymi wyżej dokumentami koszty 
przedmiotowych badań ponosi Wykonawca, gdy natomiast są zgodne Zamawiający.”? 

2. Czy Zmawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 6 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie zaznaczonego 
zapisu: „7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy, ponosi wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia przez niego istniejących instalacji.”? 

3. Czy Zmawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 6 ust. 9 wzoru umowy poprzez dodanie zaznaczonego 
zapisu: „9. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do dostarczenia i przekazania mu przed 
wbudowaniem materiałów oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do 
obrotu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający mają prawo żądać od Wykonawcy okazania wymienionych w 
ust. 5 dokumentów, próbek materiałów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych 
stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie. Uregulowanie dotyczące kosztu 
ww. badań wskazane w ust. 3 stosuje się odpowiednio.”? 

4. Czy Zmawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 10 ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie nowego punkty: 
„3) przyczyn niezależnych od Wykonawcy,”.? 

5. Czy Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 15 ust. 3 wzoru umowy następujących, zaznaczonych 
zmian: „3. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi jeżeli jest to technicznie 
możliwe w terminie do w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich 
usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.”? 

6. Czy Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 16 ust. 4 pkt 3 i 5 wzoru umowy następujących, 
zaznaczonych zmian: „3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, (…) 5) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty 
wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie 
przedmiotu umowy,”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikacje wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Załącznik nr 1 – Opis opraw oświetleniowych, 
Załącznik nr 2 – Schematy rozdzielni, 
Załącznik nr 3 – Schematy instalacji przyzywowej. 
 
 


