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Zestaw pytań od 7-8 

 

Siemiatycze 16.05.2022r. 

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. Prosimy o przedłożenie rysunków rzutów i przekrojów z których jasno można odczytać z 
rzędnych, wysokości pomieszczeń części istniejącej w świetle konstrukcji oraz w stanie 
wykończonym 

Odp. Z uwagi na złożoność bryły i konstrukcji budynku i aby ograniczyć możliwość 
nieprzewidzianych robót budowlanych na etapie wykonawstwa zamawiający udostępnił 
możliwość wykonania wizji lokalnej do czego mocno zachęca aby każdy z oferentów mógł się 
zapoznać ze stanem technicznym istniejącym. 

2. Prosimy o przedłożenie rysunków lub szczegółowego zestawienia pomieszczeń w których ma być 
zastosowana na ścianach i posadzkach wykładzina, a w których glazura i do jakiej wysokości? W 
stanie obecnym załączona dokumentacja opisuje to zbyt ogólnikowo a część opisowa jest 
niespójna z rysunkami co uniemożliwia prawidłowego wykonania wyceny. 

Odp. W zawartej dokumentacji nie dostrzega się rozbieżności pomiędzy opisami i częścią 
rysunkową niepozwalającej na wykonanie oferty. W rysunkach wykończeniowych podano 
wysokości wykończenia ścian oraz wskazano pomieszczenia w jakich mają być zastosowane 
jakie materiały.  

3. Czy odtworzenie tynków cem-wap. dotyczy również sufitów ? Na podstawie załączonej 
dokumentacji ( opis techn. Pkt. 4.1, Przekrój rys A-7 ) nie można określić tego zakresu, a 
wszystkie sufity mają być wykonane jako systemowe podwieszone. 

Odp. Dokumentacja przewiduje:  

1) wykonanie malowania istniejącego sufitu wykończonego tynkiem cementowo-
wapiennym 

2) skucie istniejących tynków ścian.  

3) prowadzenie instalacji  i wykonywanie przebić przez stropy 

W celu wykonania wyżej wymienionych prac należy przewidzieć w ofercie koszt wykonania 
napraw istniejącego tynku  w celu wykonania malowania oraz związanego z ubytkami 
wynikającymi z prac skucia istniejących tynków ścian i prac rozbiórkowych - wykonanie 
uzupełnień . Dokumentacja nie zakłada skucia wszystkich tynków na stropach. Zależnie od 
sposobu prowadzonych prac należy zaoferować koszty związane z wyżej wymienionym 
zakresem.  
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4. Na podstawie pkt. 4.9 WENTYLACJA opisu technicznego zamiennego, gdzie mają być wykonane 
przełożenia kanałów wentylacyjnych oraz gdzie mają być wykonane zabudowy g – k tych 
kanałów? 

Odp. Na kondygnacji parteru. Są to prace związane z rozbiórką istniejących kominów i 
wykonaniem nowych obsługujących pomieszczenia parteru.  

5. Na podstawie pkt. 4.10 WYPOSAŻENIE DODATKOWE „w pomieszczeniu łazienek pacjentów i 
kabinie natrysku w umywalniach oraz salach pacjentów należy zamontować pod stropem system 
prowadnic na tubach dla montażu kotary”. Proszę o wskazanie lokalizacji i długości prowadnic ( 
brak szczegółów na rys. zwłaszcza w salach pacjentów). 

Odp. Prowadnice i kotary występują wyłącznie w łazienkach. System opisano w odpowiedzi do 
zestawu pytań nr 2 

6. W nawiązaniu do pytania 1 prosimy o informację czy wszystkie przewody wentylacji 
mechanicznej zmieszczą się w przestrzeni technologicznej pomiędzy sufitem podwieszanym a 
konstrukcją stropu. Jeżeli nie, w jakiej technologii oraz w jakim zakresie przewidziana jest 
obudowa wystających elementów wentylacji poniżej sufitu podwieszanego? 

Odp. Zgodnie z projektem wszystkie przewody mieszczą się w przestrzeni technicznej sufitu 
podwieszanego. Dopuszcza się miejscowe obniżenie w miejscu ominięcia podciągu jeżeli 
zajdzie taka potrzeba do wysokości 2,5 m lub 2,2 m w stanie wykończonym od posadzki do 
sufitu podwieszanego. Ewentualne obudowy należy wykonać w technologii sufitu 
podwieszanego akustycznego z parametrami opisanymi w dokumentacji.  

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie samozamykaczy ramieniowych na 
projektowanej stolarce? 

Odp. wg. oceny projektanta nie dopuszcza się   
 
2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie samozamykaczy w kolorze srebrnym na 

projektowanej stolarce? 
Odp. Tak 
 
3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z postawionych wymagań dot. izolacyjności 

akustycznej na rzecz zastosowania skrzydeł z wypełnieniem "płytą wiórową otworową" 
zapewniającą bezobsługową eksploatację?  

Odp. Zastosowanie płyty otworowej nie wyklucza uzyskanie akustyki dla drzwi 
 

4. Czy zamawiający dopuszcza zamianę pokrycia hpl 0,8 mm na hpl lub cpl 0,7 mm lub nawet 0,2 

mm z uwagi na zastosowane dodatkowe zabezpieczenia w postaci blach odbojowych?  

Odp. wg. oceny projektanta nie dopuszcza się  
 
5. Czy zamawiający dopuszcza 3 klasę wytrzymałości mechanicznej (w projekcie 4 klasa jak np w 

drzwiach antywłamaniowych) lub zastosowanie standardowych skrzydeł drzwi z wypełnieniem 
"płytą wiórową otworową" jak w większości obiektów publicznych, ułatwia to ewentualną 
późniejszą wymianę skrzydła jeżeli ulegnie zniszczeniu? 

Odp. wg. oceny projektanta nie dopuszcza się  
 
6. Czy można zmienić zawiasy na standardowe wg technologii producenta stolarki? (w zestawieniu 

zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D)? 
Odp. wg. oceny projektanta nie dopuszcza się  
 
7. Czy ościeżnice stalowe regulowane mogą być malowane (w laminacie raczej nie występują, 

przynajmniej u wiodących producentów w Polsce)? 
Odp. wg. oceny projektanta dopuszcza się. Wiodący producenci drzwi  

8. Czy można zastosować ościeżnice stalowe kątowe gdy wymaga tego układ ścian?  

Odp. Tak pod warunkiem sytuacji, w której z powodów braku możliwości technicznych nie 
mieści się futryna obejmująca. 

Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk 

/podpis w oryginale/ 
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