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Uczestnicy postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego
DOTYCZY:

przetargu nieograniczonego nr TP-231/2/PN/124/2008 - Przebudowa pododdzialu patologii ciazy i
noworodków

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U.
Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udzielam wyjasnien na zadane pytania:

PYTANIE 1
" Czy W wycenie stolarki okiennej nalezy ujac montaz nawiewników? "
ODPOWIEDZ
Do kalkulacji robót nalezy przyjac zamontowanie 30 szt. napowietrzaków
(dotyczy pomieszczen bez klimatyzacji ).

higro sterownych

PYTANIE 2
" Wg opisu do P. T Architektura we wszystkich oknach nalezy ujac zaluzje miedzyszybowe.
Wg producentów stolarki z uwagi na skomplikowany podzial okien szprosami (odtworzenie okien
istniejacych) nie jest mozliwe zastosowanie tradycyjnych zaluzji z otwieraniem recznym. Mozna
jedynie wykonac zaluzje ze sterowaniem elektrycznym, których koszt znacznie przekracza
wariant tradycyjny i jednoczesnie wymaga zaprojektowania i wykonania zasilajacej i sterujacej
instalacji elektrycznej. Czy ujac zaluzje i w jakim wariancie wykonania? "
ODPOWIEDZ
W nawiazaniu do przedmiaru robót nalezy przyjac stolarke okienna PCV bez zaluzji
miedzyszybowych.
PYTANIE 3
"Stolarka okienna:
Wg dolaczonego do PT zestawienia stolarki okiennej nalezy zamontowac 118,04 m2 okien.
Wprzedmiarze inwestorskim ujeto 228 m2 okien (poz. nr 93 - 100,48 m2 i poz. nr 97 - 128,04
m2). Jaka ilosc okien nalezy ujac w wycenie? "
ODPOWIEDZ
Do wyceny uwzglednic ilosc okien jak w przedmiarze inwestorskim.
PYTANIE 4
Scianki PCV:
W kosztorysie w poz. nr 94 ujeto 9,33 m2 scianek, wg nas powinno byc 11,07 m2 (scianki S-9 i SlO)

W kosztorysie w poz. nr 95 ujeto 30,62 m2 scianek, wg nas powinno byc 33,98 m2 (scianki od
811 do 8-14)

Czy oferent powinien skorygowac ilosci w kosztorysie? "
ODPOWIEDZ
Nalezy uwzglednic ilosc scianek jak w kosztorysie inwestorskim.

BRANZA ELEKTRYCZNA
PYTANIE 1
"Czy beda wymagane pomiary natezenia oswietlenia?- Jezeli tak to, w jakich pomieszczeniach
ilosciach nalezy wycenic pomiary?"
ODPOWIEDZ
Pomiary wykonac po zakonczeniu robót.
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PYTANIE 2
" Czy oprawy szpitalne nadlózkowe beda wyposazone w elementy systemu przywolawczego
cyfrowego wraz z manipulatorem? Jezeli nie to, jakie elementy i w jakiej ilosci nalezy
uwzglednic w kosztorysie? "
ODPOWIEDZ
Wycenic zgodnie z projektem (str.6 pkt.3,6). Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu
efektywnego cyfrowego np. MEDIOPT (zastosowanego wczesniej w obiekcie) podajemy adres
kontaktowy: www.schima.pl
PYTANIE 3
" W przedmiarze nie ujeto masy samopeczniejacej ognioodpornej do uszczelnienia przebic przez
stropy. Czy uwzglednic w/w mase? - Jezeli tak to, w jakich miejscach i w jakich ilosciach nalezy
wycenic uszczelnienia?"
ODPOWIEDZ
Nalezy uwzglednic zgodnie z obowiazujacymi przepisami a ilosc miejsc wynika z projektów
branzowych(dotyczy równiez innych instalacji).
PYTANIE 4
"Czy wykonanie instalacji odgromowej nie bedzie wymagalo sprzetu tj. rusztowania lub
podnosnika? Czy nalezy wycenic i w jakiej pozycji?
Instalacje teletechniczne poz., 89 - jaka ilosc zestawów ma byc instalowana? Poz. 90 - jaka
ilosc zespolów ma byc uruchamiana?"
ODPOWIEDZ
Sposób wykonania winien ocenic i wycenic Wykonawca.
INSTALACJE TELETECHNICZNE
Nie uwzgledniac w kosztorysie.
BRANZA SANIT ARNA
PYTANIE 1
"Na stronie internetowej zalaczony jest projekt budowlany technologii medycznej, w projekcie
tym umieszczone jest zestawienie sprzetu i urzadzen w przedmiarach robót dane materialy nie
wystepuja· Prosimy o wyjasnienie, czy zakup ich jest po stronie inwestora?"
ODPOWIEDZ
Zakup sprzetu medycznego
kosztorysie.
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