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 SPZOZ/SAN/ZP/167/2013         Sanok dnia 11.07.2013 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/SAN/PN/34/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane w przedmiocie Termomodernizacja Obiektów 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa 
II Infrastruktura Techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna 
 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1 dot. przedmiar poz.24 
W przedmiarze na Budynek Główny  występuje ułożenie płytek  betonowych 35x35x5 w ilości  
50% z odzysku. Ponieważ istniejąca opaska przy budynku  jest betonowa , a nie z płytek 
35x35x5 materiał z odzysku nie wystąpi. Prosimy o potwierdzenie faktu, że opaska wokół 
budynku będzie w całości z nowych płytek w ilości 103,432m2. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby opaska wokół budynku została wykonana z 
nowych płyt. 
 
* Pytanie nr 2 
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej na obiektach Szpitala, stwierdziliśmy że istniejące 
szachty betonowe przy Budynku Głównym są w bardzo złym stanie technicznym. Czy należy 
wycenić remont szachtów betonowych przy Bud. Głównym  na elewacja: C, F /przy wejściu 
do działu gospodarczego/ i w jakim zakresie? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby istniejące szachty wyremontować w 
następujący sposób: 
- docieplić ścianę zewnętrzną budynku  (wewnątrz szachu) styropianem tak jak cokół 
- wymienić okna w szachcie na nowe 
-nałożyć siatkę, klej i tynk oraz pomalować w kolorze cokołu (bądź tynk w kolorze) 
-ścian szachtu nie należy remontować 
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* Pytanie nr 3 
Również istniejąca posadzka pod arkadami wraz ze schodami wejściowymi i podjazd 
gospodarczy do celów rozładunkowych są w złym stanie technicznym. Czy należy wycenić 
remont tych elementów i w jaki sposób? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyceny. 
 
* Pytanie nr 4 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy należy zamontować deskę okapową i pas 
podrynnowy przy wymianie rynny dachowej w ilości 408,0 mb? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
* Pytanie nr 5 
Czy przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych na ścianie części nowej szpitala wykonać 
również obróbki blacharskie parapetów okiennych? 
Odpowiedź: TAK. 
 
* Pytanie nr 6 dot przedmiar 75 d6 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co należy rozumieć przez pojęcie roboty 
nieprzewidziane? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten punkt . Oferent zobowiązany jest do wyceny 
zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 7 dot przychodnia ul.Lipińskiego 
Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać nowe obróbki blacharskie (istniejące są 
zardzewiałe) oraz pas podrynnowy i okapowy z blachy? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
* Pytanie nr 8 
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunków dotyczących zestawienia stolarki okiennej 
i drzwiowej ( z zaznaczeniem kwater uchylno – rozwieranych i uchylnych oraz stałych) – 
dotyczy wszystkich budynków objętych postępowaniem przetargowym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
przeznaczonej do wymiany. Zamawiający wymaga, aby nowe okna i drzwi były 
podzielone tak samo jak stare okna i drzwi. 
 
* Pytanie nr 9 dot. SIWZ zał. nr 1 pkt 11 oraz zał.7 §3 pkt 8 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w umowie i formularzu oferty terminu płatności z 
60-ciu na 30-ci dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 10 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak mają wyglądać okna i drzwi aluminiowe.  
Czy nowe okna i drzwi mają wyglądać dokładnie tak samo jak stare okna? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby nowe okna i drzwi wygładały tak samo jak 
stare. 
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* Pytanie nr 11 dot. opis Architektury  
Wymiana okien starych pvc na stolarkę PCV z szybą zespoloną wypełnioną gazem 
obojętnym (np. argonem) z powłoką niskoemisyjną o wsp. U=1,1 W/m2, okna powinny być 
wyposażone w nawiewniki higrosterowane celem zapewnienia właściwej ilości powietrza 
wentylacyjnego. 
Czy podany współczynnik dotyczy szyby zespolonej czy całego okna? 
Odpowiedź: Współczynnik powinien dotyczyć całego okna. 
 
* Pytanie nr 12 
Jak mają być podzielone nowe okna i drzwi? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby nowe okna i drzwi były podzielone tak samo jak 
wymieniane stare okna i drzwi. 
 
* Pytanie nr 13 
Czy nawiewniki higrosterowane mają być zamontowane w każdym oknie pomimo, iż w 
jednym pomieszczeniu może być więcej niż jedno okno? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby każde okno posiadało zamontowany 
nawiewnik. 
 
 
* Pytanie nr 14 dot Budynek Przychodni, Oddział Zakaźny i Pulmonologiczny 
Wymiana okien starych pvc na stolarkę PCV z szybą zespoloną wypełnioną gazem 
obojętnym (np. argonem) z powłoką niskoemisyjną o wsp. U=1,1 W/m2 okna powinny być 
wyposażone w nawiewniki higrosterowane celem zapewnienia właściwej ilości powietrza 
wentylacyjnego. 
Czy podany współczynnik dotyczy szyby zespolonej czy całego okna? 
Odpowiedź: Współczynnik powinien dotyczyć całego okna. 
 
* Pytanie nr 15 
Jak mają być podzielone nowe okna i drzwi? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby nowe okna i drzwi były podzielone tak samo jak 
wymieniane stare okna i drzwi. 
 
* Pytanie nr 16 
Czy nawiewniki higrosterowane mają być zamontowane w każdym oknie pomimo, iż w 
jednym pomieszczeniu może być więcej niż jedno okno? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby każde okno posiadało zamontowany 
nawiewnik. 
 
 
 
           Z poważaniem 


