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Zestaw pytań od 1-6  

 

Siemiatycze 12.05.2022r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. Szpitalna 8 

17-300 Siemiatycze 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby Pododdziału Ortopedycznego 

oraz istniejących pomieszczeń kuchni na potrzeby Oddziału Jednego Dnia” 

 

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/04/22 

 

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie rodzaju i ilości oczekiwanego wyposażenia 
medycznego i niemedycznego  pomiędzy Załącznikiem nr 1, 2a, i 2c w dokumentacji 
postępowania tj.: 

W Załączniku 2a Zamawiający wskazał iż oczekuje wraz z zamówieniem dostawy: 

  Kolumna anestezjologiczna  1 szt. 

 Kolumna chirurgiczna  1 szt. 

 Lampa zabiegowa dwukopułowa sufitowa  1 kpl. 

 Lampa zabiegowa sufitowa  1 szt. 

 Stół operacyjny ogólnochirurgiczny  1 kpl. 

 Kolumna zasilająca  1 szt. 

 Myjnia dezynfektor na buty chirurgiczne  1 szt. 

Tymczasem w Załączniku nr 2c poz. 81 Zamawiający odwołując się do załącznika nr 2a wskazuje 
konieczność dostawy i montażu 10 sztuk paneli nadłóżkowych. Co więcej w projekcie budowlanym 
Załącznik nr 1/Folder Dokumentacja Zamienna i przedmiary/Architektura rys. nr A3 oraz przedmiarze 
etap I stanowiącym załącznik do dokumentacji budowlanej Zamawiający również ujął i wrysował panele 
nadłóżkowe wraz z kompletem gniazd  

Czy w związku z powyższym zamawiający oczekuje dostawy 10-ciu paneli nadłóżkowych a jeśli tak czy 
wskaże analogicznie do w/w wyrobów medycznych minimalne wymagane parametry paneli? 

Odp. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2a. powyższy załącznik będzie dostępny na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz stronie prowadzonego postepowania http://ezmowienia.gov.pl  

2. Dodatkowo w projekcie budowlanym Załącznik nr 1/Folder Dokumentacja Zamienna i 
przedmiary/Architektura rys. nr A3 ujęto m.in. meble, zabudowy, macerator, myjnie dezynfektor, zestaw 
do badań lekarskich w pokoju USG (którego nie ma w dokumentacji projektowej) łóżka i szafki 
przyłóżkowe i inne wyposażenie drobne. Proszę o informację czy wymienione w legendzie i wrysowane 
w projekcie w w/w załączniku elementy stanowią część oferty Wykonawcy i powinny być uwzględnione 
w ramach przedmiotowych robót budowalnych a jeśli tak to czy Zamawiający wskaże ilość i minimalne 
wymagane parametry w/w wyposażenia, urządzeń i mebli. 

Odp. Zamawiający informuje iż wymieniony w zapytaniu sprzęt nie podlega niniejszemu 
zamówieniu. Natomiast Zamawiający zwraca uwagę na zapoznanie się z odpowiedziami do 
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pozostałych zestawów pytań (od 2-6) w których udzielono odpowiedzi/wytycznych, a zwłaszcza 
do zestawu pytań nr 2 

1. W opisie budowlanym i wykonawczym str. 26 napisano: „W pomieszczeniu łazienek pacjentów i 

kabinie natrysku w umywalniach oraz w salach pacjentów należy zamontować pod stropem system 

prowadnic na tubach, dla montażu kotary.” W przedmiarach brak takiej pozycji. Czy dostawa i montaż 

prowadnic z kotarami wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o podanie dokładnej 

specyfikacji oraz ilości.  

Odp. Tak  dostawa i montaż prowadnic wraz z kotarami wchodzi w zakres zamówienia. Należy dodać 

pozycję przedmiaru o nr 167  dla I etapu : 5szt 145x200 i 1 szt  220x200;  i  130  dla  II etapu:  2 szt. 

245x200 i 1 szt 145 x200.  Całość jako system jednego producenta składający się z: kotary  bawełniano-

poliestrowej w kolorystyce 6 kolorach do wyboru przez użytkownika ( łosiowym, białym, niebieskim 

jasnym, niebieskim ciemnym, seledynowym i żółtym); wykonana z anodowanego aluminium szyna 

prowadnicy wraz z łukiem i guzikiem dostępu do szyny, zaczepy z haczykami z nylonu (min. 10 szt na 1 

mb),  tuba montażowa aluminiowa  z regulacją zawiesia, tuba wyposażona w systemowe przejście przez 

sufit podwieszany. 

 

2. W opisie budowlanym i wykonawczym str. 10 napisano: „Z uwagi na brak potwierdzenia o sprawności 

kominów istniejących należy wszystkie kominy wskazane na dokumentacji (objęte opracowaniem) 

przeczyścić i odgruzować. Komin należy uszczelnić zaprawą cementową termoodporną nie kurczliwą.” 

W przedmiarach brak takiej pozycji. Czy odgruzowanie i przeczyszczenie kominów wchodzi w zakres 

zamówienia? 

Odp.  Tak wskazane prace wchodzą w zakres zamówienia. Zakres dotyczy wszystkich istniejących 

kanałów wentylacji grawitacyjnej  znajdującej się w części oddziału ortopedycznego.  W pozycji nr 168 

należy dodać pozycję remont kanałów kominów grawitacyjnych – kalkulacja własna - 16 szt.  

 

 

3. Na rysunku A1 zaznaczono wycieraczkę. Czy wchodzi ona w zakres zamówienia? Prosimy o podanie 

wymiarów.  

Odp. Tak wycieraczka wchodzi w zakres zamówienia. Wymiary to 80x120 cm.  

 

4. „W toaletach dla niepełnosprawnych zamocować należy uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń 

higieniczno- sanitarnych zgodnie z Dz.U. Nr 75, poz. 690. Cały osprzęt ma być „wandaloodporny” i 

posiadać wymagane przepisami certyfikaty.” Prosimy o wskazanie, które toalety są dla 

niepełnosprawnych oraz wskazanie ilości poręczy oraz rodzaju.  

Odp. Montaż wyposażenia wandaloodpornego ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych należy 

przewidzieć w pomieszczeniu 1.09 i 1.28.  Jako wyposażenie przewiduje się:  

zestaw przy prysznicu – krzesełko odkładane nierdzewne z „ciepłym”siedziskiem , pochwyt kątowy 

poziomy z elementem pionowym montowanym do ściany i drugi pochwyt pionowy.  

zestaw przy umywalce -  2 szt. pochwyty mocowane do ścian poziome , lustro uchylne 

zestaw przy wc -  uchwyt uchylny do wc i uchwyt poziomy – mocowanie do ściany.  

Nie dopuszcza się montażu zestawów do posadzki. 

 

5. W opisie mowa o dozownikach mydła, podajnikach papieru toaletowego, koszach oraz poręczach dla 

niepełnosprawnych, natomiast w przedmiarach nie są wymienione, prosimy o ich specyfikacje oraz 

podanie ilości.  

Odp.  Zestawy przy umywalkowe w ilości umywalek, zestawy natryskowe w ilości natrysków, zestawy 

wc w  ilości muszli ustępowych wc.  

 

6. W dokumentacji projektowej napisano, że w łazienkach należy zamontować podajnik ręcznika 

papierowego lub suszarkę do rąk. Rozbieżność cenowa między tymi produktami jest duża. Prosimy o 

sprecyzowanie ile sztuk podajników papieru oraz suszarek do rąk należy zamontować. 

Odp.  Należy zamontować pojemniki na ręczniki.  Nie przewiduje się  montażu suszarek. 
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1.       Czy w oknach pcv wystarczy szklenie bezpieczne jednostronne? Jeśli tak to z której strony. 

Odp. Należy wykonać szklenie szkłem bezpiecznym od strony narażonej na bezpośrednie uderzenie.  

 

2.       Co oznacza zapis w dokumentacji: „zespół szybowy wyposażony w szybę przeciwsłoneczną powlekaną z 
filtrem od wewnątrz zespołu”. Jaki typ szklenia jest zawarty w tym opisie, proszę doprecyzować parametry lub 
usunąć zapis z dokumentacji. 

Odp. Celem zapisu jest wykonanie okien , które zabezpieczą pomieszczenia przed nadmiernym 
nagrzewaniem i wychładzaniem. Parametry zespołów szybowych: 

 szyby zapewniające trwałą pirolicznie powłokę typu off-line 

 szyba nisko emisyjna od wewnątrz 

 dostępne grubości: 4,6,8 mm 

 szyba przeciwsłoneczna o wysoka przepuszczalność światła  - nie mniej 60% i niskiej 
przepuszczalność energii słonecznej 40% 

 szklenie dopuszczalne do laminowania jak i hartowania 

 naturalny wygląd bez przebarwień kolorystycznych 

 

3.       Przy proponowanym podziale okien i zastosowanym szkleniu nie jest możliwe zachowanie współczynnika 
U max 0,9 dla konstrukcji. Proszę o zmianę podziału okien. 

Odp. Parametr U max 0,9 należy zachować zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do WT – gdzie odnosi 
się on do parametru okna Uw nie zaś samej jej konstrukcji  Uf. 

4.       Drzwi wewnętrzne – proszę podać w których drzwiach mają być zamontowane elektrozamki i 
elektrozaczepy. 

Odp. Zgodnie z opisami na rzutach i wskazaniami w zestawieniu stolarek. 

5.       Czy można obniżyć klasę odporności mechanicznej drzwi z 4 i 6 do poziomu 3?  

Odp. Należy zastosować stolarki spełniające wymóg normy min. 200 000 cykli dla użyteczności 
publicznej.  

6.       Proszę o zamieszczenie na stronie dokumentacji projektowej w części rysunkowej jako dwg. 

Odp. Dokumentacja zamieszczona w formie cyfrowej - pdf jest wystarczająca do dokonania wyceny prac 
projektowych. 

7.       Czy zakres obejmuje wyposażenie w sprzęt p.poż. znaki p.poż. i instrukcję bezpieczeństwa? 

Odp. Tak 

8.       Czy odbojnice ze stali nierdzewnej można zamienić na odbojnice z tworzywa?  Proszę wskazać miejsca 
montażu odbojnic aby prawidłowo określić ich ilość. 

Odp. Odbojnice nierdzewne można zamienić na odbojonice z tworzywa jako produkt referencyjny 
przyjmuje się SCR 170 lub inne o podobnych lub lepszych parametrach ( gładka powierzchnia do 
zastosowań w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych). Odbojnice oznaczono 
na rysunku rzutu piętra.  

9.       Brak oznaczenia miejsca montażu podłogi podniesionej. Brak rysunku wykonawczego podłogi 
podniesionej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 

Odp. Miejsce montażu podłogi podniesionej jest oznaczone na rysunku rzutu piętra. Szczegółowy 
rysunek warsztatowy jest uzależniony od przyjętego rozwiązania systemowego konkretnego producenta. 
Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania rozwiązań systemowych różnych producentów, 
które mają spełnić podane  w legendzie minimalne parametry.  

10.   Czy Zamawiający dopuszcza zmianę okuć przy ściankach HPL ze stali nierdzewnej na systemowe 
stosowane powszechnie przy tego typu zabudowie. 

Odp. Nie  

11.   Prosimy o doprecyzowanie powierzchni dachu istniejącego przewidzianego do wymiany pokrycia i 
dostosowania do wymogów ppoż. Wg rys. cały dach przeznaczono do zmiany pokrycia a na rys pokazano 14,80 
m poza opracowaniem. 
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Odp. Potwierdza się wymóg dostosowania pokrycia dachu do wymagań p.poż. zgodnie z załącznikiem 
graficznym i zawartymi w nim danymi oraz uszczegółowieniem zawartym w opisie technicznym.  

12.   Proszę o wyjaśnienie do punktu 3.6. Dach -  Układanie papy na płycie warstwowej nie jest powszechnie 
stosowanym rozwiązaniem. Proszę o wyjaśnienie czy autor projektu nie miał na myśli pokrycia dachu w systemie: 
Blacha trapezowa konstrukcyjna + wełna skalna + papa termozgrzewalna. 

Odp. Autor projektu miał na myśli rozwiązanie z płyty warstwowej zgodnie z opisem w punkcie 3,6 opisu 
technicznego. 

 

13.   Czy zmiana pokrycia dotyczy również pasa o szer. 14,80 m poza zakresem rysunku dachu? 

Odp. Tak – patrz odpowiedź do pkt. 11. 

14.   W części rysunkowej dokumentacji projektowej rys. A.6 Rzut dachu, z którego wynika powierzchnia nowego 
przekrycia nad częścią rozbudowaną, natomiast z rys. przekroju budynku wynika inny zakres nowego pokrycia. 
Proszę o jednoznaczne określenie wymiarów nowego dachu.  

Odp. Przekroje dotyczą miejsc, w których wykonuje się nowy dach. Na rzucie dachu wskazuje się tez 
wymianę pokrycia dachowego – tzn 2xpapy oraz w miejscu montażu elementów wyposażenia sali 
operacyjnej pokrycia wełny oraz  2x papy.  

 

 

 

1. W załączonej do niniejszego postępowania dokumentacji w opisie do projektu 

budowalnego/wykonawczego zamiennego Zamawiający oczekuje 

„W sali operacyjnej należy zastosować ochronę radiologiczną – systemowo. Ochrona musi  być osiągnięta 

poprzez wklejenie w  część paneli oraz konstrukcji nośnej, warstwy  ołowiu  o grubości   1mm.   Należy 
zastosować   blachę   ołowianą   gatunku   PB   940R   wg   normy   PN-EN   12659:2002, spełniającą wymagania 
normy PN-EN 12588:2009.”  A jednocześnie w tym samym projekcie budowlanym/wykonawczym zamiennym 
Załącznik nr 1/Folder Dokumentacja Zamienna i przedmiary/Architektura rys. nr A3 Zamawiający podaje wartość 
2mm PB. Proszę o doprecyzowanie ostatecznie oczekiwanych parametrów.” 

Odp. Należy wykonać 2mm 

2.    Ponadto w projekcie budowlanym Załącznik nr 1/Folder Dokumentacja Zamienna i przedmiary/Architektura 
rys. nr A15 oraz A17 Zamawiający podaje oczekiwane typy i parametry paneli nierdzewnych i okładzin ściennych 
żywicznych, wraz z motywami graficznymi. Na rys. nr 15 Zamawiający wskazuje Panel typu E (nieopisany nigdzie 
dalej) oraz wskazuje, że w dwóch wybranych na etapie realizacji panelach zostaną wykonane motywy graficzne. 
Prosimy o wskazanie jakiej powierzchni panele i w którym z pomieszczeń musza zawierać motyw graficzny? 

Odp. Motyw graficzny o powierzchni co najmniej 7 m2; lokalizacja w przestrzeni sali operacyjnej.  

3.    W załączniku nr A17 wskazano dwa motywy graficzne wykonane na panelach żywicznych. Prosimy o 
umiejscowienie w/w paneli w projekcie budowlanym i wskazanie konkretnych powierzchni w których Zamawiający 
oczekuje ich zamieszczenia. 

Odp. W załączniku nr A17 wskazano powierzchnię i parametry grafik. Na rzucie piętra wskazano 
lokalizację montażu grafik w pom. o nr 1.41  i  1.30 oznaczenia zgodnie z legendą. 

 

 

W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści wykonanie osłony 
radiologicznej we wskazanych w projekcie budowlanym  miejscach i ilości poprzez wklejenie ołowiu w płyty GK a 
następnie zastosowanie nierdzewnej okładziny panelowej ścian we wskazanych pomieszczeniach.  

Odp. Zamawiający preferuje rozwiązania jako systemowe posiadające wymagane certyfikaty i badania. 

 

1. Parametry stolarki opisane na rys. a13 tj. „Trwałość mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 

12400:2004. Wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-

15/III.16/2007)” dotyczą drzwi stalowych, natomiast w zestawieniu napisano, że mają to być „Drzwi 

drewniane przylgowe, rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF.” Nie jest możliwe 

wykonanie drzwi drewnianych o takich parametrach. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na drzwi 
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wypełnione płytą pełną wiórową otworową o grubości 40mm, pokryte Laminatem CPL (Laminat o bardzo 

wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, składający się z czterech sprasowanych na gorąco 

warstw, nasączonych specjalnymi klejami, pokryty powierzchniowo trwałym lakierem overlay. Główne 

zalety to szczególna odporność na zadrapanie i ścieranie, wysokie temperatury i promieniowanie UV, 

środki chemiczne), trwałość mechaniczna – 20 000 cykli 3 klasa wg PN-EN 12400:2004, siły operacyjne 

2 klasa tolerancji wg PN-EN 12217:2005, odporność na wstrząsy 50 powtarzających się cykli, odporność 

na obciążenia statyczne pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła 2 klasa wytrzymałości wg PN-EN 

1192:2001, wytrzymałość na skręcanie statyczne 2 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001, 

odporność na uderzenie ciałem twardym 2 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001, odporność na 

uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 2 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001? 

Odp. Podana norma dotyczy klasyfikacji drzwi w określeniu celowi jakiemu ma służyć . Odniesienie 
bezpośrednie do klasyfikacji dla 200 000 cykli otwarć i uderzenia ciałem miękkim 120J. 
 

2. Na rys a18 napisano, że napisy nad drzwiami mają być wykonane z pleksiglasu o gr. min 10 mm 

barwione w masie w kolorze zbliżonym do RAL 5012. Pleksiglas o takiej grubości w takim kolorze jest 

trudno dostępny. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby napisy nad drzwiami miały grubość 3 mm 

lub aby były wykonane z przezroczystego pleksiglasu o grubości 10mm i obklejone folią w kolorze 

RAL5012 lub malowane na ten kolor? 

Odp. Zamawiający określił jako docelową grubość plexi 10 mm. Z powodów ewentualnych problemów z 
dostępnością przyjmuje się możliwość zastosowania plexi barwionej w masie o grubości 12, 14, 15 mm 
….. do 20 mm włącznie. 

 

 
 

 

Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk 

./podpis w oryginale/ 

 

 


