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Puszczykowo, dnia 20 grudnia 2017 r.  

 

 

Szp.12/34/2/17 

  

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

Prace budowlane związane z rozwojem Oddziału Rehabilitacyjnego realizowane w ramach projektu  

pn. „Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie” 

 

 

 

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 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 15 grudnia 2017 r. 

 

Pytanie 1 

Po czyjej stronie (Inwestor czy Wykonawca) jest usuniecie z oddziału i zabezpieczenie sprzętu szpitalnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający usunie z oddziału sprzęt ruchomy, a w szczególności łóżka, stoliki przyłóżkowe, roletki okienne  

w salach chorych, kosze na śmieci, sprzęt medyczny. Usunięcie wymienionego sprzętu nastąpi przed przekazaniem 

Wykonawcy terenu prac remontowych. 

 

Pytanie 2 

Zgodnie z dokumentacją w większości pomieszczeń należy zdemontować istniejące rolety okienne. Czy w wycenie 

należy ująć dostarczenie i montaż nowych rolet? 

Odpowiedź: 

Dostawa i montaż nowych roletek zewnętrznych jest poza zakresem przetargu. 

 

Pytanie 3 

Z dokumentacji wynika konieczność wykonania klap rewizyjnych w części sufitów z płyty g-k. Na rysunkach nie 

zaznaczono lokalizacji klap. Prosimy o podanie rodzaju, wielkości oraz ilości klap rewizyjnych do wykonania. 

Odpowiedź: 

W sufitach z płyty g-k należy zastosować klapy rewizyjne w przedziale wymiarowym od 40x40cm do 60x60 cm 

wykonane jako systemowe, wypełnione płytą gipsowo-kartonową /ewentualnie metalowe malowane na kolor 

biały zamykane na klucz). Lokalizacja, ilość i wielkość klap rewizyjnych do ustalenia i zweryfikowania podczas 

wykonywania robót budowlanych biorąc pod uwagę, iż należy uzyskać bezproblemowy dostęp serwisowy do 

przestrzeni międzysufitowej do przepustnic, zaworów, czujek dymu, itd. W pomieszczeniach gdzie występuje sufit 

wykonany z płyty g-k należy przyjąć co najmniej jedną klapę rewizyjną na pomieszczenie zachowując ww. wytyczne.  
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Pytanie 4 

Według zapisów w opisie technicznym istniejące tynki będące w złym stanie technicznym. Wszelkie odspojenia  

i spękania należy skuć i wykonać na nowo. Prosimy o wskazanie pomieszczeń oraz ilości tynków do skucia. 

Odpowiedź: 

W zakresie prac objętych przetargiem należy ująć miejscowe naprawy tynku. W przypadku większych powierzchni 

tynku w złym stanie technicznym, Zamawiający dokona odrębnych ustaleń z Wykonawcą podczas realizacji prac.  

 

Pytanie 5 

Prosimy o wskazanie miejsca na terenie szpitala z przeznaczeniem na plac składowy materiałów i odpadów 

budowlanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznaczy i przekaże teren na plac składowy oraz plac pod zaplecze budowy w niewielkiej odległości 

od budynku szpitala.  

 

Pytanie 6 

Prosimy o informację, czy wszystkie elementy z rozbiórki należy zutylizować, czy któreś z elementów wyposażenia 

oddziału Inwestor chce odzyskać? 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć demontaż i złożenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (na terenie szpitala) 

elementów nadających się do późniejszego wykorzystania przez Zamawiającego – w szczególności: grzejniki, część 

armatury, ewentualnie biały montaż, oprawy oświetleniowe oraz wybrane skrzydła drzwiowe. 

 

 
 


