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Postępowanie nr ZP/10/20 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa o klatkę schodową wraz z windą budynku 

szpitala, nadbudowa części administracyjnej nad istniejącym budynkiem służącym jako 

miejsce przejazdowe dla karetek wraz z przebudową układu funkcjonalnego wewnątrz 

budynku. 

I 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843) w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, 

poniżej podaje się treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

1. Prosimy o podanie grubości izolacji termicznej elewacji. 

Odpowiedź: Grubość ocieplenia 20 cm, wełna mineralna lambda max 0,038. 

 

2.Prosimy o podanie wymiarów płytek ściennych. 

Odpowiedź: Do uzgodnienia na etapie wykonawczym z Zamawiającym. Projektant 

zakładał płytkę o standardowych wymiarach max. 30x60 cm na ścianie oraz max. 60x60 

cm na podłodze. 

 

3.Na rysunkach elewacji i w przedmiarach występuje okładzina z płytek. W opisie technicznym 

brak informacji na temat rodzaju, wymiarów, koloru itd. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Na elewacji należy przyjąć płytkę klinkierową. Wielkość i kolor płytki należy 

maksymalnie dopasować do płytki elewacyjnej będącej obecnie na skrzydle 

rozbudowanego szpitala. Należy przyjąć też wykonanie systemowych płytek narożnych.  

 

4. Zgodnie z przedmiarem należy dostarczyć wycieraczkę aluminiową wewnętrzną. Na 

rysunkach brak informacji dot. wymiarów, lokalizacji i dokładnej specyfikacji. Prosimy o 

uzupełnienie.  



Odpowiedź: Należy przyjąć wycieraczkę aluminiową z możliwością podniesienia 

wycieraczki i usunięcia nieczystości z wnętrza. Wymiar wycieraczki: 120x80 cm.  

 

5. Na rysunkach konstrukcyjnych brak zestawień stali zbrojeniowej dla wieńców, ław 

fundamentowych, ściany SC1, stropu monolitycznego w osiach A-B/2, płyty fundamentowej          

i stropu szybu windowego. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Ilość zbrojenia proszę przyjąć zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 

Zestawienia stali zbrojeniowej nie są wymagane jako załącznik do projektu budowlanego.  

 

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki rzutów sufitów podwieszanych z podaniem 

wysokości sufitu. 

Odpowiedź: Wysokość nad częścią nadbudowywaną proszę przyjąć zgodnie z projektem. 

Na części remontowanej wysokość sufitu zostanie wykonana maksymalnie podwieszona 

pod istniejącą konstrukcję dachu. Układ i rozkład wypełnień sufitów podwieszanych 

systemowych zostanie uzgodniona na etapie realizacji z zamawiającym oraz inspektorem 

nadzoru inwestorskiego powołanym przez Zamawiającego.  

 

7. Zwracam się z prośbą do Państwa o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych jak i 

sanitarnych o zakres instalacji sanitarnych - brak w przedmiarze działu wentylacja 

mechaniczna. Z dokumentacji wynika że należy uwzględnić urządzenia i materiały dotyczące 

wentylacji grawitacyjnej mechanicznej/mechanicznej oraz wodociągowej  

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Dokumentacja obejmuje wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Nie 

przewiduje się wykonywania wentylacji mechanicznej.  

  

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące z chwilą ich publikacji. 
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