
Opole Lubelskie, dnia 26.01.2021r. 

WSZYSCY ZAINTERESOWANI 
WYKONAWCY 

       Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy 
ul. Przemysłowej 4a informuje, że udostępnia komplet wszystkich pytań jakie wpłynęły w 
 postępowani  u   pn  : „Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej i ZOL w Opolu
Lubelskim - (ETAP I)”

zadanie podzielone jest na dwie części 
część I – ZOL w Opolu Lubelskim

cześć II – szpital w Poniatowej

w ramach Projektu pn.:  „PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNYCH,

BUDOWĄ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I
KLIMATYZACJI, ROZBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWĄ DRÓG

WEWNĘTRZNYCH I WYKONANIE UTWARDZEŃ W RAMACH ZADANIA "OPTYMALIZACJA
USŁUG MEDYCZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP.

Z O.O.W LOKALIZACJI PONIATOWA ORAZ OPOLE LUBELSKIE"

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1

Infrastruktura Ochrony Zdrowia oraz z krajowego budżetu państwa

 [Znak sprawy: A.AT.381.8 .2020 ]

Zamawiający działając  zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.)  w  zakresie  zadawanych  pytań  udziela
wyjaśnień:

1. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 25.01.2021 r. na pytanie nr 40 – instalacja centralnego
ogrzewania nie wchodzi w zakres remontu budynku w Opolu Lubelski. 

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 7 – Zbiorcze zestawienie kosztów część I  -
Opole Lubelskie – dla pozycji nr 5 „Instalacje sanitarne - CO” należy wpisać wartość 0,00zł .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ww. pozycji należy wpisać wartość 0,00 zł.



2. Prosimy o udostępnienie rzutu klatki schodowej A z naniesionymi urządzeniami instalacji
oddymiania.  W udostępnionych  rzutach znajdują  się  tylko czujka  wykrywania  dymu oraz
ręczny przycisk pożarowy. Brakuje parametrów centrali oddymiającej, siłowników do drzwi
napowietrzających, przycisków oddymiania, przewietrzania oraz klapy oddymiającej.

Odpowiedź: Wszystkie wskazane elementy znajdują się na rysunkach E-01, E-02, E-04 zakresu
bez dofinansowania.

             3. Brak odp. na pytanie nr 14

             Kiedy otrzymamy odpowiedź, aby prawidłowo wpisać w zbiorcze zestawienie kosztów.

    Odpowiedź: Przedmiary zgodnie z zapisami SIWZ są pomocnicze i nie zostaną uzupełnione.             
Należy kosztorysować na podstawie dokumentacji.

4. W związku z brakiem odpowiedzi na pytanie nr 14

Zaczęłam sprawdzać jeden po drugim kosztorys i brakuje kosztorysu wg. Zbiorczego zestawienia 
kosztów - instalacje sanitarne wod-kan bez dofinansowania część II - Poniatowa.

Prosimy o pilne załączenie.

Odpowiedź: Należy kosztorysować na podstawie dokumenatcji.


