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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/49/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane w przedmiocie zadania „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego 

wraz z administracją – realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu” 
 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  dot. roz. XIII SIWZ 
Brak w przedmiarze robót następujących elementów:- 
- balustrady na klatce schodowej (rodzaj materiału, ilość) 
- ławy kominiarskie 
- wycieraczka zewnętrzna 
Prosimy Zamawiającego o ich uzupełnienie: 
Odpowiedź: Załączone przez Zamawiającego przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Brakujące 
elementy tj. balustrady na klatce schodowej, ławy kominiarskie, wycieraczka zewnętrzna należy wycenić we 
własnym zakresie zgodnie z projektem. 
 
* Pytanie nr 2  dot. roz. XIII SIWZ 
Brak w przedmiarze robót windy osobowej. Prosimy o podanie parametrów technicznych urządzenia. 
Odpowiedź: Wyjaśnienie do tego pytania znajduje się w załączniku do pisma. 
 
* Pytanie nr 3  dot. roz. XIII SIWZ 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej na instalacje klimatyzacji 
Odpowiedź: Należy dobrać i zamontować klimatyzatory typu VRF we wszystkich pomieszczeniach biurowych. 
Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne połączyć rurkami miedzianymi chłodniczymi izolowanymi zgodnie z 
wytycznymi producenta. Od klimatyzatorów odprowadzić skropliny do kanalizacji. 

 
* Pytanie nr 4  dot. roz. XIII SIWZ 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o dodatkowe drzwi wewnętrzne na I i II piętrze – zgodnie z 
załączonymi zmianami dokumentacji technicznej. 
Odpowiedź: Dodatkowe drzwi wewnętrzne na I i II piętrze (zgodnie z załączonymi zmianami) powinny być o 
odporności EI30 oraz wykonane z aluminium. 

 
* Pytanie nr 5  dot. roz. XIII SIWZ 
Czy zakres przetargu obejmuje prace na poddaszu? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 
Odpowiedź: Zakres przetargu obejmuje również prace na poddaszu. Zakres prac należy wycenić zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Pomieszczenie 3.1.2 – należy wykonać jedynie posadzkę przemysłową 
Pomieszczenie 3.1.1 – należy wykonać jedynie posadzkę przemysłową 
Pomieszczenia 3.1.3 – pomieszczenie w stanie surowym zamkniętym (należy wykonać wszystkie prace 
przewidziane dokumentacją projektową, łącznie z dociepleniem pomieszczeń wełną (skosy dachu), 
niezbędnymi instalacjami, dociepleniem posadzki, wylaniem warstw posadzkowych 
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* Pytanie nr 6  dot. roz. XIII SIWZ 
Czy jest możliwość zamiany urządzeń przedstawionych w projekcie maszynowni próżni na urządzenia krajowej 
produkcji powszechnie montowane na obiektach szpitalnych o większych lub takich samych parametrach oraz 
konkurencyjnej cenie agregaty próżniowe TEPRO Koszalin? 
Odpowiedź: Nie jest możliwe zastosowanie agregatów próżniowych ponieważ z istotnych przyczyn stacja 
została zaprojektowana jako zestawiona z wymienionych elementów w dokumentacji projektowej. 
Inwestor wymaga utrzymania takiego układu. 

 
* Pytanie nr 7  dot. roz. XIII SIWZ 
Dokumentacja dotyczy tzw. słabych prądów obejmująca w jednym opracowaniu Neurologie i Administrację 
zawiera: 
- instalacje teleinformatyczną 
- instalację wczesnego ostrzegania pożaru SAP 
- instalację alarmu włamaniowego 
- instalację antenową 
Przedmiar robót przygotowane rozłącznie na Administracje i Neurologię zawierają dodatkowo 
- instalacje kontroli dostępu 
- instalację przywoławczą 
Natomiast nie zawierają instalacji alarmu włamaniowego. 
Na jaką instalacje mamy przygotować ofertę? 
Odpowiedź: Należy wykonać: instalację teleinformatyczną, wczesnego wykrywania pożaru SAP, instalacje 
alarmu włamaniowego, instalację antenową, instalację kontroli dostępu oraz instalację przywoławczą. 
Instalacje alarmu włamaniowego należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


