Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, dn. 15.05.2018 r.
Znak sprawy: ZP/220/36/18
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
W temacie przetargu ZP/220/36/18 proszę o przesłanie zestawienia i opisu wymagań produktowo-materiałowego
dla instalacji gazów medycznych.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Czy Szpital będzie zamawiał dodatkowo nadłóżkowe ścienne panele medyczne, kolumny, mosty itp.?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
Teletechnika - Urządzenia aktywne - Czy zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę jakichkolwiek
urządzeń aktywnych (przełączniki sieciowe itp.) jako element wyposażenia szaf systrybucyjnych. Jeśli tak prosimy
o podanie specyfikacji urządzeń.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ - materiały znajdują się w załączonej dokumentacji do przetargu.
Pytanie nr 4
Teletechnika - Urządzenia aktywne - Czy zamawiający przewiduje budowę sieci WiFi. Jeśli tak prosimy o
sprecyzowanie potrzeb i podanie rodzaju urządzeń.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ - materiały znajdują się w załączonej dokumentacji do przetargu.
Pytanie nr 5
Teletechnika - Urządzenia aktywne - Czy zamawiający przewiduje wyposażenie szaf dystrybucyjnych w zasilanie
awaryjne - zasilacze UPS.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ - materiały znajdują się w załączonej dokumentacji do przetargu.
Pytanie nr 6
Teletechnika - Oddymianie Dźwig nr 2 - W schemacie oddymiania oraz na rysunkach parteru, brak jest okna/drzwi
napowietrzających dla centrali oddymiającej dla dźwigu nr 2 - rys. SP-02, SP-07. Według schematu centrale nie są
z sobą zsieciowane. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie czy COD dla dźwigu nie przewiduje
uruchomienia okna/drzwi napowietrzających.
Odpowiedź:
Należy przewidzieć okno napowietrzające i zsieciowanie central. COD dla dźwigu przewiduje uruchomienie okna
napowietrzającego.
Pytanie nr 7
Teletechnika - Gniazda LAN - Prosimy o określenie ilości punktów logicznych objętych zadaniem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ - materiały znajdują się w załączonej dokumentacji do przetargu.
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Pytanie nr 8
Elektryka - Zasilanie obiektu - W opisie wykonawczym branży elektrycznej, znajduję się zapis: "Linie kablowe od
stacji transformatorowej do budynku zostaną opracowane w oddzielnej dokumentacji". Na rysunku A-01 znajduję
się naniesiona trasa linni zasilającej budynek biegnąca od stacji transformatorowej. Czy w związku z tym rysunek
A-01 jest wiążący.
Odpowiedź:
Rysunek A-01 jest wiążący.
Pytanie nr 9
Elektryka - Rozdzielnice - Czy planuje się doprowadzenie zasilania oraz zabudowę rozdzielnic elektrycznych
piętrowych pustych lub częściowo wyposażonych?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ - materiały znajdują się w załączonej dokumentacji do przetargu.
Pytanie nr 10
Elektryka - Instalacje zewn. - Czy przewiduję się budowę zasilanie szlabanów, bram, oświetlenia zewnętrznego,
kontroli dostępu itp.?
Odpowiedź:
Zasilanie szlabanów, bram, oświetlenia zew., kontroli dostępu należy ująć w wycenie oraz należy je wykonać.
Pytanie nr 11
Dotyczy wymagania uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie (m.in. strona nr 18, 21, 23, 27, 28
SIWZ).
Wnosimy o wykreślenie z SIWZ zapisów dotyczących obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozwoleń, w tym
pozwolenia na użytkowanie i zastąpienie ich zapisem o obowiązku Wykonawcy przygotowania niezbędnych
dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Wskazujemy, że obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obciąża inwestora (zob. art. 56 i następne
ustawy Prawo budowlane). Ponadto przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi związanej z postępowaniem
administracyjnym przed właściwymi organami w celu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.
Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie roboty budowlane.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z SIWZ zapisów dotyczących obowiązków uzyskania przez
Wykonawcę pozwoleń. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Zgodnie z dokonanymi
zmianami Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie. Zmieniony zapis wzoru umowy (§ 7 ust. 1 pkt 28) umowy brzmi
„przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego wszelkich decyzji i uzgodnień
potrzebnych do uzyskania warunkowego oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, jak także uczestniczenia
w procedurze odbiorowej przebudowywanego obiektu”.
Pytanie nr 12
Dotyczy robót nie ujętych projektem a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego (m.in. str. 19, 22 SIWZ).
Wnosimy o skreślenie:
a) na stronie 19 SIWZ zapisu o brzmieniu cyt.: „Nie stanowi również podstawy żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego w przypadku konieczności wykonania robót nie objętych projektem, a niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia.”
b) na stronie 22 SIWZ (§ 3 ust. 3) cyt.: „jak i te wynikające pośrednio”
Wskazujemy, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot
zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych. Stąd roboty nie objęte projektem nie mogą być objęte przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że opis przedmiotu zamówienia, jak i wskazana dokumentacja wskazuje zakres robót
objętych zamówieniem. Zamawiający informuje, że przywołane zapisy nakazują uwzględnić prace (roboty), które
są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Co więcej, dotyczą
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sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do
wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez
wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia
zawodowego.
Pytanie nr 13
Dotyczy obowiązku sporządzania przez Wykonawcę raportów comiesięcznych (str. 33 SIWZ).
Czy Wykonawca ma obowiązek sporządzania miesięcznych raportów, skoro podstawą do odbiorów częściowych
jest wykonanie poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie (nie miesiąc)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający przewiduje obowiązek sporządzania miesięcznych raportów, niezależnie od faktu, że odbiory
częściowe będą odbierane etapami.
Pytanie nr 14
Dotyczy podstawy rozliczenia finansowego robót (str. 22 SIWZ)
Wnosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ w tym § 2 i § 4 umowy poprzez przyjęcie, iż przedmiotem odbioru są
etapy robót (kondygnacje – zob. § 4 ust. 2 umowy) a nie elementy robót (zob. § 2 ust. 4 umowy). Ponadto prosimy
o uwzględnienie, że rozliczenie wykonanych robót nie będzie występować na koniec każdego miesiąca (zob. §4
ust. 6 umowy).
Jednocześnie wnioskujemy o uszczegółowienie zapisu cyt. „rzeczowo-finansowy” w SIWZ albowiem nie odnosi
się on do właściwego dokumentu, to jest w domyśle Wykonawcy harmonogramu. Wnioskujemy aby harmonogram
rzeczowo-finansowy określał etapy robót (kondygnacje) oraz ich wartość i termin realizacji.
Prosimy o określenie w jakim stanie powinny znajdować się poszczególne nadbudowywane kondygnacje, w celu
możliwości odbioru częściowego (stan surowy otwarty?).
Prosimy o pozostawienie zapisów umożliwiających zmiany terminów realizacji etapów robót na uzasadniony
wniosek Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ i ujednolicił brzmienie § 2 wzoru umowy.
Zamawiający wskazuje, że § 2 ust. 4 wzoru umowy (str. 19 SIWZ odwołuje się do harmonogramu rzeczowo –
finansowego, który zawiera opis działań, w tym szczegółowy zarys działań związanych z robotami budowlanymi.
Przywołany zapis nie odwołuje się do „elementów robót”.
Natomiast zapis § 4 ust. 2 wzoru umowy (str. 22 SIWZ) odwołuje się do zakończenia poszczególnych etapów.
Zamawiający wskazuje, że niezależnie od sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego według
załącznika, Wykonawca ma przygotować harmonogram rzeczowo finansowych który będzie również odwoływał
się do robót wykonywanych w danym miesiącu. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie aby harmonogram również
odwoływał się do poszczególnych etapów wskazanych w § 4 ust. 2 wzoru umowy (str. 22 SIWZ). Zamawiający
dopuszcza odwołanie w harmonogramie – rzeczowo finansowym do poszczególnych etapów.
Zamawiający przewiduje, że faktury częściowe będą wystawiane na koniec miesiąca, po zakończeniu realizacji
robót objętych danych etapem (wynikającym z § 4 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 2 w zw. z § 4 ust. 6 ).
Zasady odbioru określa § 6 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy (str. 23 SIWZ).
Zamawiający informuje, że w celu możliwości odbioru częściowego kondygnacje powinny być w stanie surowym
otwartym.
Zamawiający wskazuje, że zmiana terminów wykonania umowy zostały przewidziane w § 12 ust. 2, w tym w pkt
5, który odwołuje się do przyczyn obiektywnych i niezależnych, na które Wykonawca może zwrócić uwagę
Zamawiającemu składając stosowny wniosek.
Pytanie nr 15
Dotyczy obowiązku przedstawiania Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzenia uiszczenia wynagrodzenia i
oświadczenia o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez Podwykonawców na
podstawie umów akceptowanych przez Zamawiającego (str. 24 SIWZ).
Wnosimy o uszczegółowienie zapisu aby obowiązek przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę
potwierdzenia uiszczenia wynagrodzenia realizowany był w formie oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu
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przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez Podwykonawców na podstawie umów zaakceptowanych
przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że stosownie do treści art. 143d ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych umowy o roboty budowlane zawiera zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy,
uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zapisy wzoru, w szczególności § 5 ust. 10 wprost wskazują, jakie dokumenty Zamawiający oczekuje w celu
wykonania ww. obowiązku ustawowego. Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie zobowiązany do
przedłożenia oświadczenia oraz do przedłożenia dowodu uiszczenia wynagrodzenia.
Pytanie nr 16
Dotyczy planu zapewnienia jakości (str. 31 SIWZ).
Wnosimy o uszczegółowienie jakiej zawartości oczekuje Zamawiający w planie zapewnienia jakości.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, aby plan zapewnienia jakości zawierał co najmniej:
1.
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
2.
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
3.
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4.
wykaz zespołów roboczych
5.
wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
6.
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót
7.
wyposażenie w sprzęt
8.
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie
Pytanie nr 17
Dotyczy opracowań projektowych (m.in. str. 31 SIWZ)
Wnosimy o wykreślenie z SIWZ zapisów dotyczących obowiązku wykonania przez Wykonawcę opracowań
projektowych albowiem przedmiot zamówienia nie obejmuje prac projektowych.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie w jakim dotyczy odstąpienia od umowy. Zapis § 11 ust. 4 pkt 1
lit. d otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem poszczególnych robót wchodzących w skład przedmiotu umowy
ponad 15 (piętnaście) dni w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym”.
Pytanie nr 18
Dotyczy aktualizacji projektu instalacji (§3 ust. 3 pkt 1, str.21 SIWZ)
Wnosimy o wykreślenie z SIWZ zapisów dotyczących obowiązku wykonania przez Wykonawcę opracowań
projektowych albowiem przedmiot zamówienia nie obejmuje prac projektowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje aktualizacji dokumentacji projektowej. Zgodnie z
treścią § 3 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy (SIWZ str. 19) Wykonawca ma uwzględnić w cenie ryzyko aktualizacji
projektu instalacji zgodnie z wytycznymi.
Czynność aktualizacji projektu instalacji zgodnie z wytycznymi nie obejmuje dokonania na nim zmian przez
Wykonawcę, a jedynie wskazania podstaw do dokonania zmian, tak aby umożliwić uczestnikom inwestycji
zapoznanie się z przyczyn dla których zmiany powinny nastąpić (zwłaszcza Inspektorowi Nadzoru oraz Nadzorowi
Autorskiemu, aż wreszcie Zamawiającemu) Aktualizację projektu zgodnie z wytycznymi wykonana nadzór
autorski.
Pytanie nr 19
Dotyczy wzoru karty gwarancyjnej (str. 39 SIWZ)
Wnosimy o uzupełnienie SIWZ o wzór karty gwarancyjnej.
Odpowiedź:
Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 20
Dotyczy zamiennego pozwolenia na budowę (str. 17 SIWZ)
Wnosimy o uzupełnienie SIWZ o niezbędne decyzje administracyjne, w tym zamienne pozwolenie na budowę,
stanowiące integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza zamienne pozwolenie na budowę.
Pytanie nr 21
Dotyczy okoliczności mogących wywołać zmiany umowy (str. 37 SIWZ)
Wnosimy o rozszerzenie okoliczności mogących wywołać zmianę umowy o: „zaistnienie okoliczności nie znanych
w chwili podpisania umowy mających wpływ na terminową realizację robót”.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że nie przewiduje rozszerzenia okoliczności, które mogą spowodować zmianę umowy.
Pytanie nr 22
Dotyczy zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (§10 ust. 4, str. 34 SIWZ)
Wnosimy o skreślenie wyrazu „gwarancji”, albowiem zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie
należytego wykonania umowy dotyczy wyłącznie roszczeń tytułem rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia stanowić będzie
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i pozostanie w dyspozycji Zamawiającego przez okres
obowiązywania rękojmi.”
Pytanie nr 23
Dotyczy kar umownych (§11 ust.1 pkt 2 lit. a i b, str. 36 SIWZ)
Wnosimy o wpisanie w miejsce wyrazu „winy” – „z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a i b.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający (projektant) będzie wymagał aby rury i kształtki do gazów medycznych były wyrobami
medycznymi zgłoszonymi do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych jako gotowy wyrób medyczny?
Firma AwaMed dysponuje odpowiedzią Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (pismo nr UR.DNB.461.0028.2018.AW.1 z dnia 12 marca 2018r ), iż powoływanie się na
dyrektywę 93/42/EWG jest nadinterpretacją.
Oceny zgodności instalacji dokonuje wytwórca jako całości, natomiast komponenty i półprodukty do ich
wytworzenia nie muszą być wyrobami medycznymi.
Takie jest stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Czy zatem Zamawiający będzie wymagał rur i złączek (komponentów i półproduktów instalacji gazów
medycznych) jako gotowego i zgłoszonego wyrobu medycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był zgodny z aktualnym stanem prawnym.
Pytanie nr 25
Proszę aby Zamawiający (projektant) opisał czy panel do dializ ukazany na rysunku PB-W SPSK2 GM04, do
którego doprowadzony jest instalacja tlenu jest w zakresie wyceny – jeżeli tak to proszę o specyfikację
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Firma AwaMed przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U. z
2012r. poz. 462, zm. Dz.U. z 2015r. poz. 1554, Dz. U. z 2013r. poz. 762) paragraf 11 (opis techniczny) pkt. 1, 2, 3 i
4 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego rozdział 2, paragraf 5 pkt. 1 i pkt. 4 projekt wykonawczy składa się z części
rysunkowej i opisowej.
Na podstawie powyższego, iż do dnia dzisiejszego tj. 10/05/2018r (termin zadawania pytań zgodnie z zapisami w
SIWZ przypada na 10/05/2018r) na stronie Zamawiającego nie ma części opisowej dotyczącej instalacji gazów
medycznych firma AwaMed wnosi o wydłużenie terminu zadawania pytań do dokumentacji przetargowej o co
najmniej 5 dni robocze od ukazania się uzupełnienia (instalacja gazów medycznych) oraz co się wiąże o
wydłużenie terminu składania ofert do przetargu.
Jednocześnie wyrażamy gotowość jako certyfikowany projektant instalacji gazów medycznych i firma
produkcyjna mająca swój zakład produkcyjny w obrębie 30km od Szpitala do pomocy w uzupełnieniu
dokumentacji oraz wszelkiej pomocy związanej z branżą gazów medycznych.
Odpowiedź:
Na ścianie umieszczone będą gniazda – punkty czerpalne gazów medycznych.
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2018 r.
Pytanie nr 26
Proszę o udostępnienie opisu do projektu budowlanego zamiennego instalacji sanitarnych.
Odpowiedź:
Opis znajduje się w dokumentacji załączonej do przetargu.
Pytanie nr 27
W projekcie budowlanym zamiennym instalacji sanitarnych na rzucie dachu są centrale wentylacyjne NW1, NW2,
NW3, NW4, NW5, natomiast brak jest tych urządzeń na rzucie dachu w projekcie wykonawczym zamiennym
instalacji sanitarnych. Czy należy wycenić centrale NW1 - NW5, jeśli tak proszę o udostępnienie parametrów tych
urządzeń.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem pierwotnym centrala jest zaprojektowana.
Pytanie nr 28
W opisie do projektu wykonawczego zamiennego instalacji sanitarnych jest stwierdzenie: "...należy zapewnić
możliwość cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach montując kanały zapewniające tymczasową wentylację
grawitacyjną jak pokazano na rysunkach. Przejścia kanałów należy zabezpieczyć klapami ppoż. a w razie
niewystarczającego działania wentylacji należy rozważyć montaż nasad dachowych wspomagających wentylację
lub nawet wentylatorów wyciągowych." - proszę o określenie jakie rozwiązanie przyjąć w ofercie, jaka jest
planowana wydajność każdego z pionów obsługujących daną kondygnację
Odpowiedź:
Opis znajduje się w dokumentacji załączonej do przetargu.
Pytanie nr 29
W treści § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz lit. b) wzoru umowy wnoszę o zmianę treści przesłanek naliczenia kar
umownych za zwłokę a nie opóźnienie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
Pytanie nr 30
Proszę o wyjaśnienie treści § 11 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy przez wskazanie w jakich przypadkach Zamawiający
odstąpi od umowy jeśli Wykonawca nie zatrudnia osób w zakresie w jakim wymaga tego umowa lub wnosimy o
wykreślenie z tego paragrafu lit. j z uwagi na nieprecyzyjną treść tego zapisu.
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Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że § 7 ust. 27 przewidział obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę.
Zamawiający wskazuje, że treść § 7 ust. 27 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących wykonania robót żelbetowych, noszące
znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r. poz. 1502, z późn. zm.)”.
Pytanie nr 31
Jeżeli Zamawiający dysponuje przedmiarem robót lub kosztorysem nakładczym ślepym w celu wyceny oferty
wnoszę o ich udostępnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie przekazywał przedmiaru robót i kosztorysu.
Pytanie nr 32
Dotyczy wymaganych parametrów technicznych dla okien zewnętrznych systemowych PCV.
Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących:
− profili PCV w systemie sześciokomorowym
− szerokość profilu maks. 70 mm
− szklenia szkłem zewnętrznym barwionym w kolorze grafitowym, refleksyjnym, bezpiecznym.
Powyższe zapisy uniemożliwiają wykonanie okna zgodnie z parametrami założonymi przez Zamawiającego, to
jest:
− okna PCV o maks. Współczynniku 1,0 W/m2K
− szklenie 3-szybowe, bezpieczne o maks. współczynniku U = 0,5 W/m2K
− współczynnik dla całego okna maks. 0,8 W/m2K
− izolacyjność akustyczna min. 35 dB
zapewnienie maksymalnego doświetlenia wnętrza.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie okna Umax=1,1 W/m2K, zgodnie z warunkami technicznymi.
Szklenie szkłem bezpiecznym w obrębie parteru, dopuszcza się zastosowanie okien dwuszybowych przy warunku
spełnienia współczynnika U, izolacyjność akustyczna min. 35 dB. Ilość komór w profilu musi zapewniać normową
nośność, izolacyjność cieplną i akustyczną.
Pytanie nr 33
Dotyczy wymaganych parametrów technicznych dla ślusarki fasadowej (wejście główne do budynku, wejście do
klatki schodowej „B”, okna i wejścia łączników, okna kl. schodowych).
Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących „szklenia szkłem zewnętrznym barwionym w kolorze grafitowym,
refleksyjnym, bezpiecznym” i zastąpienie zapisu wyrażeniem: „szklenia szkłem zewnętrznym bezbarwnym,
bezpiecznym” w celu umożliwienia spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych w
zakresie izolacyjności cieplnej, akustycznej i ochrony przeciwpożarowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza: „szklenia szkłem zewnętrznym, bezpiecznym”.
Pytanie nr 34
Dotyczy wymaganego wyposażenia okna (za wyjątkiem fasad szklanych).
Wnosimy o wykreślenie wymogu wyposażenia okien w rolety wewnętrzne, tekstylne, napęd ręczny, zmywalne z
dopuszczeniem do stosowania w budynkach służby zdrowia.
Powyższe zapisy obligują do wykonania rolet wewnętrznych na etapie stanu surowego budynku co jest sprzeczne z
zasadami sztuki budowlanej albowiem rolety wewnętrzne winny być montowane po wykończeniu pomieszczeń.
Odpowiedź:
Powyższe zapisy nie obligują do wykonania rolet wewnętrznych na etapie stanu surowego budynku, nie ma takiego
zapisu. Rolety należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zapewnieniu najwyższych standardów
wykonania.
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 18-05-2018 r. do godz. 09.30,
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- otwarcie ofert: 18-05-2018 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Załącznikami do niniejszego pisma są
- Zmodyfikowana SIWZ (tekst ujednolicony – zmiany zaznaczone są kolorem żółtym);
- Karta gwarancyjna, która stanowi załącznik do umowy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
PODPIS W ORYGINALE

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 91 466 10 86
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