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Puszczykowo, dnia 20 września 2017 r.  
Szp.12/21/6/17 
  

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

pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego 
wraz z budową szybu windowego. 

Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. 
 
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 (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach od 5 do 13 września 2017 r. 
 
Pytanie 1 
1. Zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego zamówienia w dokumencie zawierającym specyfikację 

wykonania II etapu centralnej Sterylizatorni wykonanie montażu wyposażenia, wobec czego, prosimy 
o informację na temat zakresu tego montażu oraz o potwierdzenie, iż dostawa wyposażenia centralnej 
Sterylizatorni nie stanowi przedmiotu postępowania.  

2. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy zestawieniami wyposażenia znajdującymi w przedmiarze, na rysunkach T1, 
T2 oraz załącznikiem nr.1 do ST 22.0 prosimy o przekazanie jednego obowiązującego zestawienia wyposażenia 
wraz z parametrami opisującymi poszczególne elementy. 

3. W przypadku negatywnej odpowiedzi przez Zamawiającego na pytanie nr 1 i nie udostępnienie Wykonawcy 
jednego kompletnego zestawienia wyposażenia wraz z jego zestawieniem ilościowym i parametrami prosimy 
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 
Czy elementy widoczne na rysunkach T1 i T2, a nie oznaczone symbolem wchodzą w zakres wyceny np. 
w pom. 1,4, 9, 14, 15, 22 widoczne są zestawy komputerowe, pomieszczenie 1 i 45 symbol kwadratu 
umieszczony na rzucie, symbole telewizora. 
Prosimy o specyfikacje elementów oznaczonych na rzutach symbolami a nie opisanymi w żadnym z opracowań 
dotyczących wyposażenia (jeśli wchodzą w zakres wyceny) m.in:  
Piwnica: Ra.01, KUCH, URZ.01, URZ.02, K2 
Parter: 1a, półka +wieszaki, 9 
Prosimy o podanie dokładniejszej specyfikacji elementów wyposażenia ujętych w zestawieniach rysunków T1 i 
T2 ( a nie ujętych w specyfikacji - załącznikiem nr.1 do ST 22.0 ): P.p.1; P.p.1+8; R.02; R.04; R.05; R.06; R.07; 
R.08;R.09; R.10; RP-OB.; St.18; St.19; St.20; St.21; St.22; St.23; 9; St.OP; B.01; B.02; S.02; S.03; Ł.01; MM.01; 
MM.02; MM.03; MM.04; MM.05; MM.06; K_OB; Kuch.01; Kuch.02; Kuch.03; Kuch.04; Kuch.05; Kuch.06; 
Kuch.07; W.02; OC; OB.; ŁAW.01; ŁAW.02; M-OB.; MC; MD-0; MD-2 
Poniższy symbol opisany jest jako dwa różne elementy S.01 - Sofa 2-osobowa lub S.01 - szafka zamykana 
jednodrzwiowa, wymiary (+/-2cm): szerokość 50 cm, głębokość 60cm, wysokość 89 cm, wykonanie stal 
nierdzewna 0H18N9, wyposażona w jedną przestawną, regulowaną półkę, blat płaski z fartuchem tylnym 
ściennym ze stali kwasoodpornei nierdzewne 
R.02 - Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej z półkami pełnymi wymiary (+/-2cm): szerokość 120cm, 
głębokość 60cm, wysokość 200cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, 
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wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z 
wytrzymałego tworzywa lub 
R.02 - Regał pięciopółkowy ze stali nierdz. z półkami pełnymi, konstrukcja z profili zamkniętych 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w skład niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie Centralnej Sterylizatorni łącznie 
z robotami wykończeniowymi, z wyłączeniem dostawy i montażu wyposażenia wskazanego w następujących 
dokumentach: 

 Szczegółowej specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST 22.0 (wyposażenie Centralnej 
Sterylizatorni) wraz z Załącznikiem nr 1 do ST 22.0 ; 

 Przedmiarze – Zestawienie wyposażenia ruchomego. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający potwierdza, iż dostawa i montaż wyposażenia dla Centralnej 
Sterylizatorni nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 2 
W związku z integracją systemów teletechnicznych ( KD, CCTV itp. ) z istniejącą instalacją, proszę o podanie 
producentów urządzeń zainstalowanych na istniejących budynkach.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w związku z planowaną integracją systemów teletechnicznych (KD, CCTV itp.) 
z istniejącą instalacją zainstalowaną na obiekcie występują urządzenia nastepujących producentów: 

 KD – CONTROLSYS, 

 CCTV – NOVUS, 

 Instalacja przyzywowa – ABB. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o załączenie rysunku PZT z legendą opisującą tereny zielone do wykonania na nowo, nowoprojektowane 
nawierzchnie lub potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy w cenie ryczałtowej 
wykonania większej ilości robót niż ta w przedmiarze. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zaktualizowany rysunek o numerze A 0.1 Plan Zagospodarowania Terenu – Legenda jest 
załącznikiem do niniejszej informacji.  
 
Pytanie 4 
W projekcie brak specyfikacji tak drogich urządzeń/wyposażenia jak np. stół operacyjny, łóżko do intensywnej 
terapii. Prosimy o zamieszczenie takich opisów.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w zakres niniejszego zamówienia wchodzi wyposażenie medycznego wskazane w SST 
21.0 (Wyposażenie stałe) oraz w Załącznikach nr 2, 2a i 2b do SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Na rysunkach technologii np. T2 występują aparaty telefoniczne. Nie ma ich na zestawieniach wyposażenia. Czy 
wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów i ilości.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż aparaty telefoniczne nie wchodzą w zakres przetargu. 
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Pytanie 6 
Prosimy o zamieszczenie rysunku z dokładnym oznaczeniem ścian systemowych zabudowy sal operacyjnych gdyż 
są oznaczone tak samo jak ściany z g-k i nie wszystkie posiadają opisy z odnośnikiem (np. ściany między 
pomieszczeniami 16 i 18, 18 i 20). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rysunek o numerze A32 (Okładziny ścienne w systemie sal operacyjnych – schemat) jest 
załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o informacje z czego skonstruowana ma być ściana między pomieszczeniem 23 a 25 oraz 25 i 26. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ (System zabudowy panelowej). 
 
Pytanie 8 
Na rzucie parteru w pomieszczeniu nr 17 nie występuje lampa bakteriobójcza chowana w ścianę. 
W pomieszczeniach 12, 14, 19, 24 takie lampy występują. W przedmiarze jest ich 5 sztuk. Prosimy o informację ile 
lamp przyjąć do wyceny ?   
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż lampa występuje w pomieszczeniu nr 17 (odnośnik znajduje się w pomieszczeniu nr 19) – 
ilość należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. 
 
Pytanie 9 
Wg informacji od dostawców płyt stropowych wynika, że nie istnieją płyty o grubości 32 cm, które spełnią stany 
graniczne przy takiej rozpiętości jaka została dla nich zastosowana np. w pomieszczeniu nr 27. Wg kart 
katalogowych istniejących produktów maksymalna rozpiętość tych płyt to 12 m a przy projektowanej rozpiętości 
należy zastosować płyty grubości 40 cm. Prosimy o przedstawienie kart katalogowych produktów, które spełnią 
wymagania Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż otrzymał potwierdzenie od projektanta konstrukcji, że są dostawcy płyt stropowych 
o parametrach podanych w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 10 
W przedmiarach brak kabli: YKY 5x120 ( zasilanie RW ); YKY 5x95 ( zasilanie RS ). Proszę o uzupełnienie 
przedmiarów o w/w pozycje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiar jest wyłącznie dokumentem pomocniczym i odsyła do dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację jakim materiałem wykonać izolację ścian attyk od wewnątrz ? Projekt nie opisuje takiego 
rozwiązania a w przedmiarze jest to pianka PIR.  
Odpowiedź: 
Izolację ścian attyk od wewnątrz należy wykonać jako pozostałe warstwy stropodachu min. 10cm wełny mineralnej. 
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Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie styropianu fasadowego o parametrach naprężeń ściskających na poziomie 
40 kPa. Przy wymaganych 80 kPa producenci nie zapewniają współczynnika lambda na poziomie 0,036.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania, tj. styropianu fasadowego o parametrach naprężeń ściskających na 
poziomie 40 kPa, i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Wg opisu warstw dachowych na przekrojach Zamawiający wymaga zastosowania na dachu warstwy wełny i min. 
grubości 15 cm. Wg rysunków jest to warstwa 30 cm, od której zaczynają się dopiero płyty spadkowe. Prosimy o 
informację jakie rozwiązanie przyjąć do oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż grubość ocieplenia, min. 15 cm pod korytem zlewczym, podyktowana jest wykonaniem 
minimalnej izolacji w obrębie koryta – zgodnie z dokumentacją. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o informację w jakim zakresie należy wykonać nowy okładziny z płyt granitowych przy schodach 
zewnętrznych przy osiach A-3. Czy należy też wykonać nowe okładziny na rampie dla niepełnosprawnych? Jest 
oznaczona takim samym kreskowaniem jak pozostała część schodów.  
Odpowiedź: 
Nowe okładziny należy zastosować wyłącznie w stopniu niezbędnym dla umożliwienia połączenia istniejącego 
spocznika (istniejących schodów) z wyjściem ewakuacyjnym przy likwidowanych schodach. 
 
Pytanie 15 
Czy do  pistoletów do suszenia wózków sterylizatorni będzie używane powietrze medyczne? W sprężarkowni brak 
sprężarek do powietrza technicznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż  do suszenia wózków sterylizatorni będzie używane powietrze medyczne. 
 
Pytanie 16 
W przedmiarze budowlanym w poz. 222 jest informacja o dostawie drabiny zewnętrznej. Na rysunkach brak 
takiego elementu. Czy drabinę należy ująć w ofercie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rysunek o numerze  A11a (Elewacja zachodnia – umiejscowienie drabiny) jest 
załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 17 
Z rysunków przekrojowych nie wynika, w których pomieszczeniach w piwnicy należy zastosować piankę rezolową 
na posadzce. Prosimy o podanie numerów tych pomieszczeń.   
Odpowiedź: 
Pianę rezolową na posadzce należy zastosować w pomieszczeniach o numerach od 1 do 24 w piwnicy. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej opisu technologicznego sterylizatorni. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż technologia steryzliatorni jest poza zakresem niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 19 
Większość ścian z płyt g-k na rysunkach nie posiada opisu warstw. Prosimy o załączenie rysunków z wrysowanymi 
odnośnikami dla każdej ściany z płyt g-k z dokładnym opisem warstw. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rysunki nr 33 (System ścian działowych – piwnica) oraz nr 34 (System ścian działowych – 
parter) są załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 20 
Jaką grubość płyt granitowych na posadzce/spocznikach schodów przyjąć do wyceny? 
Odpowiedź: 
Grubość płyt granitowych na posadzce/spocznikach wynosi 4 cm. 
 
Pytanie 21 
Czy wyposażenie ppoż. należy ująć w ofercie ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wyposażenie ppoż. stałe i ruchome, zgodnie z projektem, wchodzi w zakres przedmiotu 
zamówienia i należy je ująć w ofercie. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o informację jaką ościeżnice powinny mieć drzwi zewnętrzne D12? 
Odpowiedź: 
Drzwi zewnętrzne D12 mają ościeżnicę blokową. 
 
Pytanie 23 
Prosimy o informację jaki współczynnik przenikania ciepła powinny posiadać drzwi zewnętrzne. 
Odpowiedź: 
Drzwi zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła min. 1,3W/m2K. 
 
Pytanie 24 
Prosimy o potwierdzenie, że okna mają mieć współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W/m2K. 
Odpowiedź: 
Okna mają mieć współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9 [W/m2K]. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o informację w jaki sposób należy montować okna, oraz prosimy o załączenie detalu montażu. 
Odpowiedź: 
Okna należy montować zgodnie z dokumentacją oraz z warunkami technicznymi odbioru i montażu okien.  
 
Pytanie 25 
Prosimy o potwierdzenie, że świetliki dachowe powinny być wykonane z poliwęglanu. 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a6
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż świetliki dachowe powinny być wykonane zgodnie z opisem – Opis wykonawczy rozdz. IV 
ust. 17 (Architektura). 
 
Pytanie 27 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działka 
nr 950/5. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy opraw oświetleniowych w salach operacyjnych. Prosimy o podanie wymiarów opraw i ich ilości w salach 
operacyjnych z uwagi na fakt, że projekt elektryczny i architektoniczny mówią o innych wymiarach i innych 
ilościach. 
Odpowiedź: 
Każda sala operacyjna ma 6 opraw oświetleniowych o wymiarach 60x120cm – zgodne z modułem sufitowym. 
 
Pytanie 29 
Na zestawieniu stolarki (A17) drzwi D23 występują w ilości sztuk 3. Informacje w zestawieniu  na temat ościeżnicy 
są dla dwóch sztuk. Bardzo proszę o informację jaką ościeżnicę powinna mieć trzecia sztuka drzwi oraz które 
powinny być z elektrozaczepem.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga drzwi D23 w ilości: 2 szt. z ościeżnicą kątową z elektrozaczepem i 1szt. z ościeżnicą 
obejmującą na ściankę gr. 12cm. 
 
Pytanie 30 
W opisie do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, dla zasilacza UPS czas podtrzymania określony jest na 
poziomie 15 min, natomiast w następnym podpunkcie jest podany moduł bateryjny 3x40 po 125Ah. Proszę 
o ostateczną informację jaki czas podtrzymania przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć 15 min. 
 
Załączniki: 
1. rysunek nr A0.1 Plan Zagospodarowania Terenu – Legenda, 
2. rysunek nr A32 (Okładziny ścienne w systemie sal operacyjnych – schemat), 
3. rysunek nr  A11a (Elewacja zachodnia – umiejscowienie drabiny), 
4. rysunek nr A33 (System ścian działowych – piwnica), 
5. rysunek nr A34 (System ścian działowych – parter), 
6. rysunek nr A35 (Detale świetlika). 


