
Kielce, dn. 13.12.2022 r. 

Znak sprawy: ZP.272.10.2022 

Wojewódzka Stacja 

 Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Kielcach  

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Do wszystkich zainteresowanych 

Zgodnie z art. 284 ust. 2  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja budynku głównego w ramach projektu „Wzmocnienie 

Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją pracy 

laboratorium diagnostycznego dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kielcach””,  znak sprawy: ZP.272.10.2022.  

 

Pytanie 1: 1. Proszę o udzielenie odpowiedzi jaka jest przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej? 

Czy dobór mocy jest w zakresie Oferenta, czy może moc należy przyjąć w zależności od wielkości i 

powierzchni dachu? 

Odpowiedź: Dobór PV należy dobrać do mocy pompy ciepła wspomagającej kocioł gazowy do cwu.  

 

Pytanie 2: 2. Proszę o udzielenie odpowiedzi co oznacza stwierdzenie w PFU - w opisie dot. Instalacji 

C.O.: "zamontowaniu zaawansowanej automatyki" . Czy jest konieczny projekt odrębnej automatyki 

sterowania instalacją CO, czy może będzie to zrealizowane w ramach modernizacji kotła i montażu 

pompy ciepła na zasadzie dostawy przez producenta odpowiedniej automatyki do tych urządzeń? 

Odpowiedź: W ramach modernizacji.  

 

Pytanie 3: 3. Proszę o udzielenie odpowiedzi w jakim stanie jest obecnie instalacja elektryczna? Czy 

np. Inwestor przewiduje oprócz wymiany opraw oświetleniowych wymianę np. łączników 

oświetleniowych, częściową modernizację lub wymianę rozdzielnic obiektowych i rozdzielnicy 

głównej? Przy tak głębokiej modernizacji i rozbudowie o instalację wentylacyjno -klimatyzacyjną może 

okazać się to konieczne. 

Odpowiedź: Stan instalacji elektrycznej dobry, ewentualna rozbudowa rozdzielnicy wynikać będzie z 

projektu. 

 

Pytanie 4: 4. Proszę o udzielenie odpowiedzi jaka jest obecnie moc przyłączeniowa obiektu? 

Odpowiedź: 135 kW. 

 

Pytanie 5: Czy w zamówieniu należy ująć wymianę wewnętrznych parapetów okiennych? 

Jeśli tak to na jakie? 

Odpowiedź: Wewnętrzne parapety nie podlegają wymianie. 

 

Pytanie 6: Czy po wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej należy ująć malowania całych 

powierzchni ścian ? 

Odpowiedź: Nie. 



 

Pytanie 7: W PFU pkt. 6.2 pisze, że należy usunąć istniejącą warstwę izolacji ze stropodachu 

z czego jest wykonana i jakiej grubości? 

Odpowiedź: Styropian 10 cm. 

 

Pytanie 8: Proszę o podanie grubości i rodzaj materiału z jakiego są wymurowane ściany 

zewnętrzne budynku. 

Odpowiedź: Cegła dziurawka klasy 75 lub cegła kratówka klasy 75 na zaprawie cementowo wapiennej 

gr. 38 filarki z cegły pełnej klasy 75.  

 

Pytanie 9: Proszę o podanie z czego jest wykonany stropodach. 

Odpowiedź: stropy – płyty prefabrykowane DZ-3 częściowo wylewane Dach – płyty prefabrykowane 

DZ3 

210x30x10 gładź cementowa 15 cm 

 

Pytanie 10: Czy po wykonaniu przekuć pod kanały wentylacyjne należy przewidzieć 

malowanie całych ścian czy tylko punktowo ?. 

Odpowiedź: Punktowo. 

 

Pytanie 11: Z czego jest wykonana obecna izolacja termiczna ścian wełna mineralna czy 

styropian i jakiej grubości? 

Odpowiedź: Styropian 10 cm.  

 

Pytanie 12: Zamawiający nie potwierdza możliwości zakończenia przewodów puszką 

natynkową w przypadku redukcji opraw, czy należ przyjąć demontaż niepotrzebnych 

przewodów ? 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 13: Czy należy uwzględnić w wycenie podwyższenie kominów? 

Odpowiedź: Wynikać będzie to z projektu.  

 

Pytanie 14: W związku z dużą liczbą pytań proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 

20.12.2022r. 

Odpowiedź: Zamawiający w Wyjaśnieniach treści SWZ 4 podpis, zamieścił odpowiedź na to pytanie 

wraz z modyfikacją SWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie: 15:1. Na budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej są dwa balkony 

nadające się do remontu. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy remont balkonów należy uwzględnić do 

oferty? Proszę o przekazanie informacji o zakresie remontu balkonów, balustrad, rodzaju okładzin na 

balkonach itp. 

Odpowiedź: Tak. Zakres robót ustalić na etapie projektu. 

 

Pytanie 16: 2. W Programie funkcjonalno - użytkowym w pkt. 6.1 Elewacje jest informacja odnośnie 

planowanego zakresu elewacji tj. Estetyka elewacji ma nawiązywać do elewacji nowobudowanego 

budynku laboratoryjno-biurowego. Elewacja nowobudowanego budynku laboratoryjno-biurowego 

wykonana jest z płyt elewacyjnych tak, że na powierzchni ścian tworzą one uskoki płaszczyzny. Proszę 

o udzielenie odpowiedzi czy dla budynku głównego WSSE elewacja ma być wykonana również w ten 



sposób, aby płyty tworzyły uskoki? Czy dopuszczalne jest wykonanie elewacji wentylowanej tak, aby 

płyty tworzyły jednolitą płaszczyznę elewacji bez uskoków? 

Odpowiedź: Mowa jest o materiale z którego jest wykonano elewacja nowobudowanego budynku 

natomiast jeżeli chodzi powierzchnię ścian należy zaproponować na etapie projektu. 

 

Pytanie 17: 1. Czy w ramach przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wymienić wszystkie 

sufity podwieszone w korytarzach na kondygnacjach naziemnych? 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 18: 2. Czy w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach i innych poza korytarzami znajdują się 

sufity podwieszane? Jeśli tak, w których pomieszczeniach i czy są przewidziane do wymiany? 

Odpowiedź: Brak sufitów podwieszanych. 

 

Pytanie 19: 3. Czy kanały wentylacyjne wewnątrz pomieszczeń należy uwzględnić jako do zabudowy 

miejscowej (np. z G-K), czy mają być wykonane sufity podwieszane w całych pomieszczeniach? 

Odpowiedź: Do zabudowy miejscowej. 

 

Pytanie 20: 4. Czy Inwestor wymaga Projektu Budowlanego do zakresu prac, które wg Wydziału 

Architektury i zapisów PB można zrobić na zgłoszenie i nie wymagają Pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź: Jeżeli zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę wystarczy zgłoszenie. 

 

Pytanie 21: 5. Czy remont kominów na dachu ma obejmować ich wyburzenie i odbudowanie od 

poziomu dachu? Czy remont ma obejmować tylko naprawę warstwy zewnętrznej kominów? 

Odpowiedź: Naprawa warstwy zewnętrznej kominów. 

 

Pytanie 22: 6. W przypadku redukcji opraw jakie rozwiązanie preferuje Inwestor co do 

przewodów/wypustów ze zdemontowanych opraw na suficie? 

Odpowiedź: Likwidacja.  

 

Pytanie 23: 7. Czy przedmiotowy budynek był sprawdzany pod względem spełniania aktualnych 

wymogów ppoż. min pod kątem ewakuacji, oddymiania klatek itp.? Na podstawie inwentaryzacji nie 

ma pełnych informacji w tym zakresie - nie ma opisów min. stopni schodów - wysokość, głębokość 

schodków, szerokości biegów i spoczników, nie wszystkie wymiary drzwi na drogach ewakuacyjnych są 

opisane. Jakie są oczekiwania Inwestora w tym zakresie względem GW odnośnie ewentualnego 

dostosowania budynku do aktualnych przepisów? 

Odpowiedź: Budynek jest przystosowany do obowiązujących przepisów. 

 

Pytanie 24: 8. Jaka część grzejników i w których pomieszczeniach spośród wskazanych 188 szt. ma być 

wykonana jako higieniczne? 

Odpowiedź: Około 100 szt. . 

 

Pytanie 25: 1. Prosimy o udostępnienie audytu energetycznego określający zakres oraz parametry 

techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynków 

w przetargu. Program funkcjonalno-użytkowy nie wyczerpuje wystarczająco niezbędnych do kalkulacji 

obliczeń. Brak podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia. Brak udostępnienia takiego 

dokumentu lub brak podania niezbędnych parametrów do przetargu, skutkuje niemożliwością 

oszacowania prawidłowo kontraktu. 



Odpowiedź: Skan audytu energetycznego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zostanie 

umieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie 26: 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany materiału wykonania elewacji z płyt 

włóknowo-cementowych na kompozyt. 

Odpowiedź: Tak, ale ma nawiązywać do koloru elewacji nowobudowanego budynku. 

 

Pytanie 27: 3. Prosimy o potwierdzenie, że stolarka okienna ma być zamontowana w miejscu 

istniejących okien tj. w murze. 

Odpowiedź: Tak.  

 

Pytanie 28: 4. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie jest dostosowanie budynku 

do przepisów przeciwpożarowych. 

Odpowiedź: Tak, w zakresie oświetlenia. 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz wyjaśnienia na nie stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  
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