
Świętochłowice, 12.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania na  modernizację pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego w ramach
realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej., znak sprawy 25/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Poz. 1 i 2  przedmiaru robót – Instalacje elektryczne: z powodu zbyt małej ilości danych, a niezbędnych
do rzetelnej wyceny robót, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
i/lub  ilościowego  zestawienia  materiałów  koniecznych  do  wykonania  zadania  wraz  z  określeniem
wymagań dotyczących ich właściwości. 

Pytanie 2
Poz. 3 i 4  przedmiaru robót – Instalacje wentylacji i klimatyzacji: z powodu zbyt małej ilości danych, a
niezbędnych do rzetelnej wyceny robót, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego na adaptację
tychże instalacji i/lub ilościowego zestawienia materiałów koniecznych do wykonania zadania wraz z
określeniem wymagań dotyczących ich właściwości.

Pytanie 3
Poz.  5   przedmiaru  robót  –  Instalacja  gazów medycznych:  z  powodu zbyt  małej  ilości  danych,  a
niezbędnych do rzetelnej wyceny robót, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji
gazów medycznych i/lub ilościowego zestawienia materiałów koniecznych do wykonania zadania wraz
z określeniem wymagań dotyczących ich właściwości.

Pytanie 4
Poz. 6-20  przedmiaru robót – Instalacje sanitarne: z powodu zbyt małej ilości danych, a niezbędnych
do rzetelnej wyceny robót, prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych i/lub
ilościowego zestawienia materiałów koniecznych do wykonania zadania wraz z określeniem wymagań
dotyczących ich właściwości.

Odp. dla pytań 1-4:  Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nr
1633/06/17 „ST – 0 Wymagania ogólne” zawartymi w punkcie 5.1. Oferent przed rozpoczęciem
prac  związanych  z  modernizacją  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnych,  elektrycznych,
rozszerzeniem  instalacji  gazów  medycznych  oraz   dostosowania  instalacji  wentylacji  i
klimatyzacji powinien skalkulować indywidualnie wykonanie dokumentacji projektowej, a przed
przystąpieniem  do  wykonywania  prac  przedstawić  Inwestorowi  do  zatwierdzenia  Projekt
Wykonawczy.  
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W związku z powyższym konieczne jest wykonanie przez Oferenta wizji lokalnej oraz dokonanie
wyceny indywidualnej. 

Pytanie 5
 W STWiOR ST-3,  pkt.  2.4.1  dotyczącym stolarki  jest  opis  drzwi  medycznych  wyposażonych  we
„wkład  z  ołowiu  o  określonej  grubości”.  Prosimy  o  wyjaśnienie,  których  drzwi  dotyczy  takie
wyposażenie, określenie grubości wkładu i jeżeli takie drzwi mają występować, prosimy o określenie
przegrody,  którą  należy  zabezpieczyć  przed  przenikaniem  promieniowania  RTG,  równocześnie
uzupełniając przedmiar robót o brakujące pozycje.

Odp.: W STWiOR „ST – 3 Stolarka” zapis: „wkład z ołowiu o określonej grubości” podano 
omyłkowo. W ramach powyższego zadania nie występują przegrody, które należy zabezpieczyć 
przed przenikaniem promieniowania RTG. Nie zachodzi więc konieczność uzupełnienia 
przedmiaru robót. 
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