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   Opole, 03.10.2022r.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP  pn. „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej 
w celu wykonania nowych gabinetów w  poradni chirurgii onkologicznej oraz rozbudowa pracowni 
mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”                           
nr postępowania:FAZ.2800.64.2022-TP. 
 

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                   
(Dz. U 2022 poz. 1710) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych 
niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1 

1. Jaki rodzaj materiału ma na myśli projektant pod nazwą "Panele akrylowo-żywiczne"? 
Odpowiedź: 
Panele akrylowo-żywiczne są specjalnym tworzywem na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych 
przeciwuderzeniowo, wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne. Zapewniają wysoką odporność na 
uderzenia i zarysowania. 

2. Czy można zastosować system CAPAVER firmy Caparol? 
Odpowiedź: 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać  rozwiązania równoważne do wymaganych przez 
Zamawiającego w  proponowanych przez siebie zakresie. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz 
rozwiązań równoważnych. 

3. Tablica TRB2 zlokalizowana jest w części nie objętej zadaniem - czy podlega wykonaniu? 
Odpowiedź: 
TAK. Tablica TRB2 lokalnie zasila pomieszczenia w budynku B, które są przedmiotem zamówienia. Lokalizacja tablicy 
zostanie zmieniona na etapie wykonawczym rysunkiem zamiennym. 
 

Pytanie 2 
1. Dot. Wentylacji i klimatyzacji część B. Czy należy wykonać wentylację korytarza, w przypadku gdy urządzenia z tym 
związane zgodnie z projektem są umieszczone w rozbudowywanej części B, która nie będzie wykonywana? 
Odpowiedź: 
Na tym etapie należy wykonać rurociągi do klap pożarowych KPP, a samą centralę z czerpniami po wykonaniu 
rozbudowy w następnym etapie, który będzie realizowany w późniejszym terminie. 
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