
 

 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
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Nr sprawy 4/2020                                 Olsztyn, dn.  4 lutego 2020 r. 
 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie 
Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową 
Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w 
Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na 
pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI III 

 

Zestaw I 
1. Prosimy o potwierdzenie, że ślusarka aluminiowa klatki schodowej budynku istniejącego 
(załączniki: zdjęcie + fragment dok.) pozostaje oraz że posiada klasę ogniową REI 120. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ślusarkę aluminiową klatki schodowej w Budynku istniejącym 
należy zdemontować, a otwór zabudować do wymaganej klasy p.poż. oraz wykończyć 
zgodnie z projektem wykończenia wnętrz. 

 
2. Prosimy o podanie w jaki sposób projektant przewiduje montaż instalacji kanałów 
wentylacyjnych w zabudowanym szachcie pomiędzy istniejącym budynkiem a 
zaprojektowaną ścianą żelbetową? (załącznik: pytanie dot. szachtu instal.) 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do szachtu pomiędzy istniejącym budynkiem i projektowaną 
ścianą żelbetową do czasu wykonania docieplenia budynku jest zapewniony dostęp o 
szerokości ok. 74-75 cm z zewnątrz.  Zaleca się jednak wykonanie prefabrykacji wentylacji i 
jej montaż odcinkami na poszczególnych kondygnacjach bezpośrednio po  rozszalowaniu 
ściany żelbetowej z zapewnieniem dodatkowo dostępu z zewnątrz. 

 
3. Prosimy o podanie z jakiego materiału i jakiej grubości jest ściana zaprojektowana 
wzdłuż istniejącej klatki schodowej dla 2 szachtów instal. i windy towarowej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wskazaną ściankę należy wykonać z cegły pełnej gr. 12cm. 
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4. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie tlenowni będzie spełniało wszystkie wymogi po 
wykonaniu nowo projektowanego stropu, gdzie wysokość pomiędzy posadzką o sufitem 
będzie wynosiła 260 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wysokość pomieszczenia tj. 2,60cm jest wystarczająca dla 
lokalizacji tlenowni. 
 
5. Pomieszczenie tlenowni wg. projektu wyburzeń jest na poziomie +115,43 zaś wg 
zamiennego projektu elewacji wejście jest na poziomie +115,115, różnica wynosi ok. 31 cm. 
Prosimy o podanie w jaki sposób projektant przewidział zniwelowanie tej wysokości, gdy 
obok jest wejście do pom. garażu na innym poziomie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy zachować istniejący poziom posadzek w pomieszczeniach 
garażu i tlenowni wraz z zachowaniem poziomów wejść z zewnątrz do pomieszczeń. 
 
6. Prosimy o potwierdzenie że, na parterze w pomieszczeniu tlenowni (w osiach A / 6-7) 
ściana ma zostać rozebrana i wybudowana w nowym miejscu pomimo iż, brak jest o 
tym informacji w projekcie rozbiórki (załącznik: fragment rzutu pom. tlenowni). 
Załącznik do pytania nr 6 . 
Pomieszczenie tlenowni 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. Ściana w pomieszczeniu tlenowni w osiach A/6-7 ma być rozebrana 
i wybudowana w nowym miejscu. 
 
 
7. Na rysunku konstrukcji – rzut fundamentów w osiach A / 6 -7 brak jest ławy pod ścianę 
parteru ( pom. tlenowni), prosimy o uzupełnienie projektu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na rzucie fundamentów dodano łąwę pod ścianę tlenowni. W 
załączniku nr 27 – rysunki uzupełniające - załączono rysunek fundamentów. 
 
 
8. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma zostać wykonana zaprojektowana ściana w 
pom. tlenowni w osiach A / 6 – 7 (dotyczy części podziemia i parteru). 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ściana w pomieszczeniu tlenowni ma być wykonana z bloczków 
wapienno-piaskowych klasy 20. W ścianie tej wprowadzono dodatkowo 2 rdzenie żelbetowe. 
W załączniku nr 27 – rysunki uzupełniające - załączono rysunki. 
 
 
9. Prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy przenieść instalacje i butle z gazem w pom. 
tlenowni, które obecnie znajdują się przy ścianie z oknami (w rejonie osi A / 6-7) oraz z 
miejsca wykonywania oczepu OP2 w osi 6/B na czas wykonywania prac. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że rozprężalnie i butle z gazem z pom. tlenowni na czas 
wykonywania prac należy przenieść do tymczasowej stacji kontenerowej. 
 
10. Prosimy o potwierdzenie że, zaprojektowana ścianka gr. 6 cm pomiędzy pom. 
hydroforni i kotłowni a pomieszczeniami nowo budowanymi na parterze, spełnia wymogi 
REI 120. 

 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ściana gr. 6 cm nie spełnia wymogów REI120.  Ścianą spełniającą 
wymogi REI120 będzie istniejąca ściana kotłowni oraz wypełnienie zamurowanych okien 
pustakiem z bloczków wapienno-piaskowych klasy 20, gr. np. 24cm. 
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Zestaw II 
1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, które z systemów projektowanych są 

rozbudowywane i wymagają integracji z już istniejącymi systemami: 

 

 Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne 
 Instalacja oddymiania 
 Instalacja automatyki drzwiowej KD 
 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 
 Instalacja systemu przyzywowego 
 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 
 Instalacja systemu LAN 
 Badania i pomiary elektryczne 
 Instalacja automatyki drzwiowej SSWiN 
 Instalacja intercom 
 System BMS 

 
Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą  o udostępnienie danych  urządzeń, 
systemów i programów (nazwa producenta nr seryjny, model) wymagających integracji z 
systemami użytkowanymi przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obszernej odpowiedzi na w/w pytanie udzielił w folderze 
„Uzupełnienia do projektu” punkt 6, 7, 8, 9. 
Ponadto Zamawiający informuje: 
Instalacja elektryczna – oświetlenie awaryjne – Zamawiający nie wymaga integracji z 
istniejącą instalacją dotyczącą oświetlenia awaryjnego. 
Badania i pomiary elektryczne – Zamawiający wymaga wykonania badań i pomiarów 
wyłącznie dla nowych instalacji w nowoprojektowanym skrzydle. 
 
 

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji branży elektrycznej. W 

opisie str. 17 jest następujący zapis: „Jako uziemienie podstawowe należy wykonać 

uziemienie fundamentowe (naturalne). Bednarkę FeZn 30x4 należy połączyć ze 

zbrojeniem fundamentowym poprzez spawanie”.  W części rysunkowej E38 jest mowa, iż 

uziemienie należy wykonać z bednarki EeZn 30x4 oraz bednarki miedziowanej 25x4 

Zwracamy się z prośbą o jednoznacznie określenie parametrów instalacji uziemiającej 

(przekrój przewodu oraz rodzaj materiału). 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jako uziemienie podstawowe należy wykonać uziemienie 

fundamentowe (naturalne) bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 mm. 

 

3. Prosimy o informacje, czy fizyczna wycinka drzew, które zgodnie z projektem 

przeznaczone są do usunięcia leży po stronie Wykonawcy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wycinka drzew przeznaczonych do usunięcia oprócz drzewa 

oznaczonego numerem inwentarzowym 30e rosnącego w pasie drogowym ulicy Na Skarpie 

(dz. 57-146/1) leży po stronie Zamawiającego. Wycinka drzew nie obejmuje swoim zakresem 

usunięcia karp. Jednocześnie Zamawiający informuje, że koryguje zapis w punkcie 12 b) w 

folderze „Uzupełnienia do projektu” t.j.  
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Koszty wycinki drzew objętych pozwoleniem na budowę nr II-72/2019 z dnia 22.02.2019r. 

leżą po stronie Wykonawcy Zamawiającego oprócz drzewa oznaczonego numerem 

inwentarzowym 30e rosnącego w pasie drogowym ulicy Na Skarpie (dz. 57-146/1). Zgodnie z 
decyzją Prezydenta Olsztyna o sygn.: SD.6131.173.2019.MM z dnia 21.05.2019r. Wykonawca 

w zakresie oferty musi uwzględnić pielęgnację wykonanych nasadzeń zamiennych drzew 

zgodnie z punktem 5 w/w decyzji do dnia 31.12.2023r. pod groźbą poniesienia kosztów 

naliczonej decyzją Prezydenta Olsztyna o sygn.: SD.6131.173.2019.MM z dnia 21.05.2019r. 
opłaty. 

 

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający uzyskał wszelkie wymagane prawem decyzje i 

pozwolenia dotyczące wycinki drzew przeznaczonych do usunięcia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że uzyskał wszelkie decyzje administracyjne oprócz decyzji na 

usunięcie drzewa oznaczonego numerem inwentarzowym 30e rosnącego w pasie drogowym 

ulicy Na Skarpie (dz. 57-146/1) – skan pisma o sygn. L.dz. 6653/2019 z dnia 21.05.2019r. w 

załączniku nr 25. Zamawiający wystąpi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie w/w 

drzewa w momencie gdy Wykonawca przystąpi do prac związanych z budową kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Na Skarpie po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego terminu na Radzie 

Budowy. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne związane z koniecznością usunięcia 

drzew leżą po stronie Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

6. Prosimy o udostępnienie załącznika nr 5 do Wzoru Umowy (tj. Decyzja Prezydenta 

Olsztyna z dnia 21.05.2019 Nr DS.6131.173.2019.MM) oraz wskazanie, jakie obowiązki z 

niej wynikające Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający w załączniku nr 26 udostępnia Decyzję Prezydenta Olsztyna nr 
SD.6131.173.2019.MM z dnia 21.05.2019r. Zgodnie z decyzją Prezydenta Olsztyna o sygn.: 
SD.6131.173.2019.MM z dnia 21.05.2019r. Wykonawca w zakresie oferty musi uwzględnić 
wykonanie i pielęgnację nasadzeń zamiennych drzew zgodnie z punktem 5 w/w decyzji do 
dnia 31.12.2023r. pod groźbą poniesienia kosztów naliczonej decyzją Prezydenta Olsztyna o 
sygn.: SD.6131.173.2019.MM z dnia 21.05.2019r. opłaty wymienionej w pkt. 3 niniejszej 
decyzji. Ponadto należy uwzględnić przesadzenie drzew i krzewów określonych w projekcie 
zieleni. 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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