
Zamość, dnia  22 lutego 2018 r.

AG.ZP.3320.9.02048.18

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.                                                                                         

Samodzielny   Publiczny   Szpital   Wojewódzki   im.   Papieża   Jana   Pawła   II   w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do
bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych na I piętrze w
Bloku   „A”   dla   Oddziału   Kardiologicznego”. Poniżej   podajemy   treść   wniosków   i
wyjaśnienia:

1. Na rys. K01, K03, K04 oraz na rys. K23, K24, K25 zaznaczone są fundamenty o
symbolach    F-3,   F-4,   F-4a,   F-4b.   Brak   jest   szczegółowego   opisu   sposobu
wykonania tych fundamentów  pod istniejącym  kanałem,  sposób zamontowania
konstrukcji   wsporczej   pod   kanałem,   opis   w   jaki   sposób   ma   być   zapewniona
stabilność   kanału   w   trakcie   wykonania   fundamentów   i   montażu   konstrukcji
wsporczych. W przedmiarze nie ujęto wykonania fundamentów K-3, K-4, K-4a,
K-4b. Nie ujęto też w przedmiarze ręcznego wykopu pod w/w fundamenty.
Wyjaśnienie:  Określenie   sposobu   wykonania   robót   fundamentowych   i   pozostałych
należy   do   wykonawcy   zgodnie   z   ST   00   p.   1.4..   W   dokumentacji   nie   występują
fundamenty K-3, K-4a, K-4b. Pozostała część zgodnie z przedmiarem.

2. Na rysunkach konstrukcyjnych opisano beton konstrukcyjny jako B-27, czyli wg
nowych oznaczeń C30/37. Natomiast w przedmiarze podano beton 37/45. Skąd ta
niezgodność   przedmiaru   z   projektem?   Jaką   klasę   betonu   należy   przyjąć   do
wyceny?
Wyjaśnienie:  Należy przyjąć klasy betonów z dokumentacji projektowej w zakresie
wytrzymałości i pozostałych parametrów.

3. Brak w przedmiarze robót związanych z wykonaniem w ścianach murowanych
otworów   na   okna   i   drzwi   wg   KNR   202   tab.   126.   Prosimy   o   uzupełnienie
przedmiarów.
Wyjaśnienie:  Należy   przewidzieć   w   ramach   istniejących   pozycji.   Przy   obmiarze
powierzchnie otworów nie będą odejmowane.

4. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - poz. nr 105 przedmiaru obejmuje
wykonanie dwóch warstw izolacji ze styropianu gr. 14 cm, tymczasem podana
podstawa   wyceny   tab.   KNR-W   202/608/2   podaje   nakłady   na   jedną   warstwę.
Dodatkową   warstwę   należy   wycenić   wg   tab.   KNR-W  202/608/4.   Prosimy   o  
 uzupełnienie przedmiaru.
Wyjaśnienie:  Należy wycenić w ramach istniejącej pozycji przez analogię zgodnie z
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dopiskiem przy tabeli.
5. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” poz. nr 132 i przedmiar „SP JP II

Kard   dob   przedm   zad   2”  poz.   nr   113   –   w   zestawieniach   ślusarki   brak   jest
zestawów oznaczonych Z01 i Z02. Prosimy o rysunki tych zestawów.
Wyjaśnienie: Pozycje należy wykreślić z przedmiaru.

6. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 138: w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona 4 rodzaje drzwi Dw1, Dw3, Dw5 i Dw8 El60. Natomiast
w wyliczeniu ujęte są tylko 3 rodzaje drzwi. Analiza przedmiaru wskazuje, że nie
ujęto   2  szt.  drzwi  Dw8  El60.  Prosimy  o  korektę  tej  pozycji  przedmiarowej   i
jednoznaczne określenie ile i jakich drzwi należy wycenić w tej pozycji.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiary robót, należy doliczyć 2szt. Drzwi Dw8 EI60.

7. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 139: w opisie pozycji
139 podano drzwi Dw5 z siłownikiem otwierającym, w opisie w zestawieniu drzwi
nie figuruje wyposażenie w siłowniki. Wydaje się także, że wszystkie drzwi Dw5
ujęto w pozycji nr 138.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiary robót, należy doliczyć siłownik.

8. Przedmiar  „SP   JP   II   Kard   dob   przedm   zad   1” -   pozycja   nr   142:   ujęto   w
przedmiarze 50 szt. drzwi Dw3. Tymczasem w zestawieniu figuruje tylko 35szt.
drzwi, w tym 1 szt. El30 i 2 szt. El60 i 2 szt. drzwi z siłownikiem ujętych w
pozycjach   nr   138,   140   i   141.  W  przedmiarze   ujęto   tylko   4   szt.   drzwi   Dw4,
tymczasem   w   zestawieniu   figuruje   19   szt.   drzwi   Dw4.   Prosimy   o   korektę
przedmiaru zgodnie z zestawieniem.
Wyjaśnienie: Ilość z pozycji 142 pozostaje bez zmian.

9. Przedmiar  „SP   JP   II   Kard   dob   przedm   zad   1” -   pozycja   nr   144:   ujęto   w
przedmiarze 7 szt. drzwi Dw15, tymczasem w zestawieniu jest tych drzwi 6 szt.
Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiary robót, do ilości 7 szt.

10. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - poz. nr 130 oraz „SP JP II Kard
dob   przedm   zad   2” poz   nr   111   –   błędnie   podano   przedmiar   zewnętrznych
zestawów   aluminiowo-szklanych   ZS1   do   ZS3.   Wg   wymiarów   w   zestawieniu
powierzchnia  tych  zestawów  wynosi  łącznie  211,921m².   Tymczasem  w
przedmiarze podano (łącznie dla dwóch kosztorysów) 36,030+3,405=39,435m².
Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie:  Skorygowano przedmiary robót, do ilości 211,921 m2

11. Nie ujęto w przedmiarze drzwi Dw6 – 4 szt.
Wyjaśnienie:  Skorygowano przedmiary robót, należy ująć przez kalkulację własną
montaż 4szt. Drzwi Dw6.

12. Nie ujęto w przedmiarze okien o symbolu O7 i O10.
Wyjaśnienie: Przedmiar pozostaje bez zmian. Okno O7 ujęte w zad I poz 124.

13. Przedmiar  „SP JP II Kard dob przedm zad 1”  - pozycja nr 144 i 145: drzwi o
symbolu Dw15 jest w zestawieniu 6 szt. (w tym 2 szt. El60). W pozycjach 144 i
145 ujęto jedynie 4 szt drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Przedmiar pozostaje bez zmian,  ilość 6 szt. 

14. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 146: drzwi Dw16 w
zestawieniu 1 szt. a w przedmiarze ujęto 2 szt. Wg opisu pozycji winny być w niej
ujęte 4 rodzaje drzwi – Dw16, Dw31, Dw32, Dw33. Nie ujęto w wyliczeniach
drzwi Dw33. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiary robót, do ilości 4szt. drzwi.
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15. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 150: Wg opisu pozycji
należy w niej wycenić drzwi Dw 26 i Dw 27, tymczasem w wyliczeniu przyjęto
tylko 1 szt. drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiar robót, do ilości 2szt. drzwi.

16. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 153: Wg opisu należy w
niej wycenić drzwi od Dp1 do Dp5 – łącznie 7 szt. w wyliczeniu przyjęto tylko 6
szt. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiary robót, do ilości 7szt. drzwi.

17. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 2” - pozycja nr 127 – w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona drzwi Dw9 El60, których w zestawieniu stolarki jest 1
szt. W wyliczeniu ujęto natomiast 3 szt. drzwi. Opis pozycji nie jest zgodny z
przedmiarem. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje. 

18. Przedmiar „SP JP II Kard rem przedm zad 2” - pozycja nr 122 – w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona drzwi Dw14 i Dw15, których w zestawieniu stolarki jest
7 szt. W wyliczeniu nie ujęto natomiast 11 szt. drzwi. Opis pozycji nie jest zgodny
z przedmiarem. Analizując przedmiar można się domyślać, że w pozycji powinny
być wycenione drzwi Dw12, Dw13, Dw14, Dw15 i Dw34. Jeśli teraz zsumujemy
łączny przedmiar pozycji w których ujęte są w/w drzwi (poz. 144 i 145 zadania I
oraz  pozycję  122  zadania  II)  to  daje  to  łączny  przedmiar
19,288+4,100+4,822=28,210   m².  Wg   wyliczenia   sporządzonego   na   podstawie
zestawienia stolarki przedmiar winien wynosić łącznie 31,280 m². Stąd wniosek,
że nie ujęto łącznie 1 szt. drzwi. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.

19. Przedmiar „SP JP II Kard rem przedm zad 2” - pozycja nr 121 – w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona drzwi Dw11, których w zestawieniu stolarki jest 3 szt. w
wyliczeniu   ujęto   natomiast   5   szt.   drzwi.   Opis   pozycji   nie   jest   zgodny   z
przedmiarem. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.

20. Przedmiar  „SP   JP   II   Kard   rem   przedm   zad   2”  -pozycja   nr   120   –   ujęto   w
przedmiarze 50 szt. drzwi Dw3. W przedmiarze ujęto tylko 4 szt. drzwi Dw4,
tymczasem   w   zestawieniu   figuruje   19   szt   drzwi   Dw4.   Prosimy   o   korektę
przedmiaru zgodnie z zestawieniem.
Wyjaśnienie: Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje. 

21. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 2” - pozycja nr 118: w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona 4 rodzaje drzwi Dw1, Dw3, Dw5 i Dw8 EI60. Natomiast
w wyliczeniu ujęte są tylko 3 rodzaje drzwi. Analiza przedmiaru wskazuje, że nie
ujęto  2  szt. drzwi  Dw8 EI60.  Prosimy  o  korektę  tej   pozycji  przedmiarowej   i
jednoczesne określenie ile i jakich drzwi należy wycenić w tej pozycji.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiary robót o ilość 2szt. Drzwi Dw8 EI60.

22. Przedmiar „SP JP II Kard rem przedm zad 2” -pozycja nr 124 – w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona drzwi Dw21, których w zestawieniu stolarki jest 2 szt. w
wyliczeniu   ujęto   natomiast   4   szt.   drzwi.   Opis   pozycji   nie   jest   zgodny   z
 przedmiarem. Prosimy o korektę tej pozycji przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.

23. Przedmiar „SP JP II Kard rem przedm zad 2” -pozycja nr 128 w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona drzwi Dp1 i Dp2. W wyliczeniu ujęto natomiast 6 szt.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
AG.ZP.3320.9.18 – wyjaśnienia SIWZ

Strona 3 z 7



drzwi.   Można   się     domyślać,   że   są   to   drzwi   Dp1   do   Dp5.   Jak   się   zsumuje
przedmiar z pozycji nr 153 zadania nr I i tę pozycję to łączny wyliczony przedmiar
drzwi Dp1 do Dp5 wynosi 14,559 m². Z wyliczenia zrobionego na podstawie
zestawienia   przedmiar   powinien   wynosić  16,869 m².   Stąd   wniosek,   że   nie
uwzględniono   w   przedmiarze   1   szt.   drzwi.   Prosimy   o   korektę   tej   pozycji
przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.

24. Przedmiar „SP JP II Kard rem przedm zad 2” - pozycja nr 129 – w opisie pozycji
podano, że obejmuje ona drzwi Dp6 i Dp7. W wyliczeniu ujęto natomiast 7 szt.
drzwi.   Można   się   domyślać,   że   są   to   drzwi   Dp6   do   Dp10.   Jak   się   zsumuje
przedmiar z pozycji nr 154 zadania nr I i tę pozycję nr 129 to łączny wyliczony
przedmiar drzwi Dp6 do Dp10 wynosi 20,207 m². Z wyliczenia zrobionego na
podstawie zestawienia przedmiar powinien wynosić 23,69m². Stąd wniosek, że nie
uwzględniono   w   przedmiarze   1   szt.   drzwi.   Prosimy   o   korektę   tej   pozycji
przedmiarowej.
Wyjaśnienie: Przedmiar na wymienione w pytaniu zadanie ma tylko 54 pozycje.

25.  Przedmiar „SP JP II Kard rem przedm zad 2” -pozycja nr  2 – jakie okna należy
wycenić w tej pozycji? Opis pozycji nie podaje symbolu okna, a w zestawieniu
brak okien o tych wymiarach.
Wyjaśnienie: Okno wewnętrzne 06 - skorygowano opis pozcji

26. Przedmiar „SP JP II Kard rem przedm zad 2” - pozycja nr  17 – w przedmiarze
ujęto tylko jedne drzwi Dw25. W zestawieniu stolarki wskazane są dwie sztuki.
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiar robót do ilości 2szt. drzwi. 

27. Brak   jest   dokładnego   opisu   drzwi   wewnętrznych   płytowych   laminowanych   –
oznaczenia na zestawieniach stolarki: Dw1 do Dw8 na rys. A15 oraz Dw2 do Dw9
na rys. A2 Prosimy o dokładny opis wykonania tych drzwi i ościeżnic – z jakiego
materiału mają być wykonane?
Wyjaśnienie:  Drzwi płytowe laminowane na ościeżnicach stalowych, obejmujqcych
lub  wewnętrznych z uszczelką, skrzydła drzwiowe płytowe, bezprzylgowe, wypełnione
płytą  wiórową otworową, pokryte laminatem. Drzwi wyposażone w zawiasy, klamka w
kształcie litery "C", zamki mocowane śrubami.

28. Występuje rozbieżność między opisem w projekcie a w zestawieniami stolarki
okiennej. W pkt. 10.2 opisu technicznego  podano, że stolarka okienna została
zaprojektowana z PCV, natomiast w zestawieniu stolarki  (rys. A-15) podaje się, że
okna mają być aluminiowe. Na zestawieniu na rys. A-2 dla okna 09 nie określono
materiału.   Prosimy   o   jednoznaczne   określenie   z   jakiego   materiału   mają   być
wykonane okna.
Wyjaśnienie: Okna wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki -- z aluminium. Okno 09
z aluminium.

29. Przedmiar  „SP JP II Kard dob przedm zad 1”  -pozycja nr 208 – jakie kratki
(materiał, wymiary) oraz w jakich przewodach mają być osadzone?
Wyjaśnienie: Pozycje należy wykreślić z przedmiaru.

30. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr  215 - w pozycji tej
ujęto jedną ściankę mobilną, tymczasem na rzucie parteru widnieją dwie ścianki
mobilne. Czy będzie montowana tylko jedna?
Wyjaśnienie: Skorygowano przedmiar robót, do ilości 2 ścianek mobilnych.

31. Jakie mają być wymiary akwarium? Na rzucie parteru podana jest jedynie długość.
Prosimy o określenie szerokości i wysokości akwarium.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
AG.ZP.3320.9.18 – wyjaśnienia SIWZ

Strona 4 z 7



Wyjaśnienie:  Wymiary   akwarium:   długość   3m,   szerokość   0,4m,   wysokość   l,10m.
Akwarium wykonać na cokole o wysokości 90cm, przestrzeń nad akwarium zabudować
płytami GK

32. Przedmiar  „SP JP II Kard dob przedm zad 1”  - pozycja nr 214 – prosimy o
podanie wymiarów mat.
Wyjaśnienie: Zgodnie z dokumentacją projektową 1,7*0,85 [m].

33. Przedmiar  „SP JP II Kard dob przedm zad 2”  - pozycja nr 186 – prosimy o
podanie wymiarów mat.
Wyjaśnienie: Zgodnie z dokumentacją projektową 1,7*0,85 [m].

34. Przedmiar „SP JP II Kard dob przedm zad 1” - pozycja nr 226 i przedmiar  „SP
JP II Kard dob przedm zad 2”  - pozycja nr 195 – jakie konstrukcje wsporcze
należy wycenić w tych pozycjach?
Wyjaśnienie:  Należy   wycenić   tak   jak   jest   w   opisie   ,,PW_2_opis_rozbudowa"   -
Dodatkowe konstrukcje mocujące.

35. Wg opisu projektu schody zewnętrzne mają być wykonane z gotowych stopni
betonowych   „Trawertyn”.  W  przedmiarze   nie   uwzględniono   wykonania   stopni
zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Wyjaśnienie: Poz 245 zad I. Dotyczy wykonania stopni zewnętrznych w ilości 17,174
m2

36.  Prosimy o podanie grubości wkładu ołowianego dla drzwi Dp12 do Dp15.
Wyjaśnienie:  W   opisie   projektu   w   części   architektonicznej   wykonawczej   tj.
,,PW.2   opis   rozbudowa"   na   str.   19.   w   pozycji  10.2.2 dotyczącą  drzwi
wewnętrznych. Zostało jasno opisane z czego powinny zostać wykonane typy
drzwi Dp12, Dp13, Dp14, Dp15 -  ,,laminat poliestrowy wzmocniony włóknem
szklanym   gr.   2   mm   lub   stal   nierdzewna   kwasoodporna304   grubości   0,8mm;
wypełnienie pianką poliuretanową o gęstości nie mniejszej niż 45kg/m3 lub wkład
z ołowiu wg odrębnego opracowania dotyczącego ochrony radiologicznej". Wkład
oławiany jest równoważnym zamiennikiem.

37. Nie ujęto w przedmiarze montażu klap oddymiających KO – szt.2. Prosimy o
uzupełnienie przedmiaru.
Wyjaśnienie: W przedmiarze br. Budowlanej ,,SP JP II Kard dob przedm zad 1"
poz.   114   ,,Osadzenie   klap   oddymiających   w   połaci  dachowej   kompletnych   z
siłownikami   –   2szt.".   Pozycja   dotycząca   montażu   klap   odymiających   została
wyszczególniona.

38. Wykonawca w restrukturyzacji prosi o informację  czy otwarte w stosunku do
naszej   firmy   postępowanie   sankcyjne   nie   będzie   podstawą   wykluczenia   nas   z
postępowanie przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa
budynku   trzykondygnacyjnego   z   podpiwniczeniem   do   bloku   „A”   wraz   z
przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla
oddziału Kardiologicznego.
Wyjaśnienie: Zamawiający w SIWZ na str. 7 informuje, że na mocy art. 24 ust. 5
ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   z   przedmiotowego   postępowania   o
udzielenie   zamówienia   zamawiający   wykluczy   również   wykonawcę:   1)   w
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu   restrukturyzacyjnym   jest   przewidziane   zaspokojenie   wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo  restrukturyzacyjne   lub
którego   upadłość   ogłoszono,   z   wyjątkiem   wykonawcy,   który   po   ogłoszeniu
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upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

 
39. W pozycji nr 1 przedmiaru robót drogowych zapisano „Koszt dostosowania się do

wymagań ST. D-M.00.00.00 i warunków kontraktu”. Prosimy o szczegółowy opis
o jakie dostosowanie chodzi i uszczegółowienie warunków kontraktu, które mają
być uwzględnione w tej pozycji kosztorysowej.
Wyjaśnienie: Dotyczy dostosowania się do wymagań w ST, a opis dostosowania
znajduje się w „STWiRB _Branża drogowa -Kardiologia”.  Warunki kontraktu są
określone w umowie. Punkt ten dotyczy w szczególności kosztów związanych z
obsługą   wykonywanych   robót   oraz   odbiorami.   Pozycja   określona   ma   być
ryczałtem. 

40. Prosimy o określenie wymagań dotyczących rolet (poz. nr 54 przedmiaru SP JP II
Kard   rem   przedm   zad   2)   –   wolno   wiszące   czy   w   kasetach,   z   tkaniny
przepuszczającej światło, czy zaciemniające?
Wyjaśnienie: Wymagania do rolet są opisane w „PW_4_A_opis remont” w pkt.
9.9 (Inne) - „Na oknach zamontować rolety wewnętrzne z kasetą i prowadnicami”
brak tylko w opisie sposobu przepuszczania światła. Dla opracowanego tematu
przewiduje się zaciemniające.

41. Czy   Zamawiający   będzie   wymagał   wykonania   gładzi   gipsowej   na   tynkach
cementowo - wapiennych. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Wyjaśnienie: Na podstawie „SP JP II Kard dob przedm zad 2” w poz. 184 i 185 są
zawarte gładzie gipsowe na ścianach i sufitach.

42. STWiOR   ST.14   –   Elewacja   pkt.2   ust   2.1   mówi   o   malowani   elewacji   farbą
silikonową.   W  przedmiarach  nie  ujęto  malowania  elewacji.  Prosimy  o
uzupełnienie.
Wyjaśnienie: Należy do wyceny podać malowanie elewacji.

43. Przedmiar „ SP JP II Kard dob przedm zad1” - poz. 174 i poz.175: Czy w tych
pozycjach przedmiaru chodzi o wycenę docieplenia St4? Jeśli tak, to nie ujęto w
przedmiarze przyklejenia siatki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Wg projektu
ocieplenie St4 wykonane ma być styropianem, w przedmiarze jest wełna. 
Wyjaśnienie:  Pozycje 174 i 175 w „SP JP II Kard dob przedm zad 1” dotyczą
docieplenia St4 – stropu zewnętrznego w osiach 1`-9`/H-J. Przyklejenie siatki dla
tej pozycji jest ujęte w poz. 162 zad. I i 133 zad. II. Ocieplenie St4 należy wykonać
wg projektu podana pozycja jest analogią. 

44. W   ramach   zadania   należy   wykonać   schody   terenowe   z   bloków   betonowych
„Trawertyn”. Prosimy o przedmiar tych robót.
Wyjaśnienie: Ta kwestia została już wyjaśniona.

 
45. W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 156 d. 7 znajduje się pozycja

Drzwi przesuwne płytowe medyczne – poszycie ze stali nierdzewnej plus wkład z
ołowiu Dp 12-15”. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie w pom.  nr  2.25, 2.26, 2.29 drzwi
w   systemie   DELTA,   w   szczególności   skrzydło   drzwi   wykonane   z   płyt
warstwowych na ramiaku sosnowym, z wbudowanym ekranem antyradiacyjnym z
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ołowiu   o   grubości   zgodnej   z   wytycznymi   ochrony   radiologicznej,   pokryte
obustronnie laminatem HPL 0,9mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający  wyraża  zgodę. Szczegółowy  opis  drzwi został  opisany w
opisie PW architektury. Drzwi powinny spełniać wymogi wg opisu.

46. W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 223 d.10 znajduje się pozycja
„Zabudowa panelowa ścienna ze stali nierdzewnej”.
Czy   Zamawiający   wyrazi   zgodę   na   wykonanie   zabezpieczeń   antyradiacyjnych
chroniących   przed   promieniowaniem   w   pom.   nr   2.25,   2.26,   2.29   w   postaci
systemowej   zabudowy   antyradiacyjnej   opartej   na   warstwowych   panelach   z
wbudowanym ekranem ołowianym, pokrytych laminatem HPL 0,9mm, łączenia
płyt wykonane za pomocą kształtowników z aluminium.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na wymieniony zestaw w zapytaniu.
47. W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 125 d.7 znajduje się pozycja

„Okna systemowe szkło ołowiowe-zabudowa sal operacyjnych”.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie okien w pom. nr: 2.25, 2.26, 2.29 w
systemie DELTA, w szczególności rama okna wraz z oblistwowaniem: drewniana,
z   labiryntem   z   ołowiu   o   grubości   zgodnej   z   wytycznymi   projektu   ochrony
radiologicznej, lakierowana lakierem wodnym, wypełnienie szkłem ołowiowym o
ekwiwalencie zgodnym z wytycznymi projektu ochrony radiologicznej?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tego zestawu okiennego.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek
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