
Opole Lubelskie, dnia 18.01.2021r. 

WSZYSCY ZAINTERESOWANI 
WYKONAWCY 

       Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy 
ul. Przemysłowej 4a

W dniach od 07.01.2021r. do 18.01.2021r. do Zamawiającego wpływały pytania dotyczące

postępowania 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  oraz  informuje,  że  dla  pytań  zamieszczonych  bez  odpowiedzi,  odpowiedzi  udzielone
zostaną najpóźniej do dnia 22.01.2021r.:

Pytanie  nr  1  –  dotyczy:  Poniatowa  -  OPIS  GAZY  MEDYCZNE-  KOLUMNY
ANESTEZJOLOGICZNE – KA – 2 szt.
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  kolumnę
anestezjologiczną  na  zasadzie  równoważności,  której  charakterystyka  jest  opisana  poniżej
(zmiany względem projektu zaznaczono wytłuszczonym drukiem):

Sufitowy  system  zasilający  w  gazy  medyczne  i  energię  elektryczną  w  skład,  którego
wchodzą:  system  mocowania  do  sufitu,  płyta  przyłączeniowa,  zawory  gazów,  osłona
sufitowa,  ramiona  nośne,  głowica  (konsola)  zasilająca  wraz  z  osprzętem.  Płyta
przyłączeniowa  wyposażona  w  elektryczną  i  gazową  listwę  zasilającą  zawierającą



odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania
gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub przeglądu. Kolumna z ramieniem
łamanym o całkowitym zasięgu ramienia wyznaczonym w osi łożysk: min.2000 mm. Części
ramienia  kolumny  wykonane  ze  stopu  aluminium,  Ramię  łamane  wyposażone  w
elektromagnetyczne hamulce obrotu w min. 2 przegubach, Nowoczesne łożyska ramion, o
dużej  średnicy prześwitu zapewniające  stabilność kolumny i  lekkość poruszania.  Średnica
minimalna przegubu ramienia (otworu na węże i przewody) d>=100mm. Rotacja obu części
ramienia w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż do 330°, Nośność ramienia
min 150 kg na pełnym zasięgu ramion. Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w
uchwytach zainstalowanych na froncie jednej z półek oraz na głowicy. Głowica o przekroju
poprzecznym w kształcie zbliżonym do trapezu. Głowica zasilająca wyposażona w minimum
3 pionowe powierzchnie do montażu gniazd.
Głowica  zasilająca  wyposażona  w  gniazda  gazów  medycznych  (w  standardzie  AGA)
minimum:
- tlen (O2) - 2 szt.
- sprężone powietrze - 2 szt.
- próżnia (VAC) - 2 szt.
- odciąg anestetyczny AGSS - 1 szt.
- gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia oraz wskaźnikiem zasilania - min.12 szt.
(min. dwa
obwody)
- bolce wyrównania potencjałów - 12 szt
- 1 szt. modularne gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 kat. 6A, realizowane przy zastosowaniu
płyty  czołowej  zgodnej  ze  standardem DIN (50x50),  z  zamykanymi  (po  wyjęciu  wtyku)
klapkami  przeciwpyłowymi.  Montaż  za  pomocą  ramki  pojedynczej  lub  wielokrotnej,
umożliwiającej  instalację  w/w  płyty  czołowej  (dopuszcza  się  stosowanie  dodatkowego
adaptera). Element płyty czołowej, do której montowany jest moduł Keystone STP SL AWC,
musi  być mocowany z metalowym uchwytem (o rozstawie śrub 60mm) za pomocą śrub,
celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej  osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.  W celach  opisowych,  w
górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego
modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie – przy czym opisy muszą
być  zabezpieczone  przeźroczystymi  pokrywami  (chroniącymi  przed  zamazaniem  lub
zabrudzeniem).  [Jedno  podwójne  gniazdo  z  modułami  ekranowanymi  STP  SL  AWC
spełniające  wymagania  dla  10GbE].  -  1  szt.  modularne  gniazdo  teleinformatyczne  pod
kardiomonitor  2xRJ45 kat.  6A, realizowane przy zastosowaniu płyty czołowej  zgodnej  ze
standardem DIN (50x50),  z zamykanymi (po wyjęciu wtyku) klapkami przeciwpyłowymi.
Montaż za pomocą ramki pojedynczej lub wielokrotnej, umożliwiającej instalację w/w płyty
czołowej  (dopuszcza  się  stosowanie  dodatkowego  adaptera).  Element  płyty  czołowej,  do
której montowany jest moduł Keystone STP SL AWC, musi być mocowany z metalowym
uchwytem (o rozstawie śrub 60mm) za pomocą śrub, celem jak największej uniwersalności i
możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego
dowolnego producenta. W celach opisowych, w górnej części, widocznej dla Użytkownika,
pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu)
oddzielnie  –  przy  czym  opisy  muszą  być  zabezpieczone  przeźroczystymi  pokrywami
(chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). [Jedno podwójne gniazdo z modułami
ekranowanymi STP SL AWC spełniające wymagania dla 10GbE].
- Puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Od puszki w
głowicy do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony
pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).



-  Wszystkie  punkty poboru gazów medycznych  oznaczone  znakiem CE,  trwale  opisane  i
oznaczone kolorami kodującymi typ gazu.
- 1x półka o wymiarach: szerokość min 500mm ; głębokość 450 mm, z dwóch stron szyny
10x25mm do montażu osprzetów pod półką zamontowana szuflada
- 1x półka o wymiarach: szerokość min 500 mm ; głębokość 450 mm, z blatem wysuwanym
-  Szyna  medyczna  w  standardzie  10x25  do  wieszania  sprzętów  dodatkowych, długość
600mm ;1 szt.
- wieszak czterohakowy na kroplówki, o zasięgu ≥ 40cm, 1 kpl
- Łamano-uchylne ramię na monitor z uchwytem VESA100, zamocowane na konsoli lub
rurach nośnych - 1 szt.
- Kolor frontów konsoli zasilającej do wyboru przez Użytkownika wg palety RAL.

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania.

Pytanie  nr  2  –  dotyczy:  Poniatowa  -  OPIS  GAZY  MEDYCZNE-  KOLUMNY
ANESTEZJOLOGICZNE – KA – 2 szt.
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym, że na kolumnie nie jest planowane zawieszenie
aparatu do znieczulania Zamawiający dopuści kolumnę z udźwigiem 90 kg (mierzonym, jako
waga aparatury medycznej oraz wyposażenia kolumny, jaką można posadowić na kolumnie)

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania. 

Pytanie  nr  3  –  dotyczy:  Poniatowa  -  OPIS  GAZY  MEDYCZNE-  KOLUMNY
CHIRURGICZNE KCH – 2 szt.
Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający  dopuści  do postępowania  kolumnę chirurgiczną,
której półki posiadają udźwig 40 kg?

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania. 

Pytanie  nr  4  –  dotyczy:  Poniatowa  -  OPIS  GAZY  MEDYCZNE-  KOLUMNY
CHIRURGICZNE KCH – 2 szt.
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  w  związku  z  tym,  na  kolumnie  wymaga  się  jedynie  2  półki
Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę chirurgiczną, której udźwig wynosi 190kg
(mierzony,  jako  waga  aparatury  medycznej  oraz  wyposażenia  kolumny,  jaką  można
posadowić na kolumnie)?

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania.

Pytanie nr 5 – dotyczy: Most podwieszany sufitowy o dł 1600 mm dla 1 stanowiska.
Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  most  na  zasadzie
równoważności,  którego  charakterystyka  jest  opisana  poniżej  (zmiany  względem projektu
zaznaczono wytłuszczonym drukiem):



1. Punkty poboru gazów medycznych w standardzie  AGA zainstalowane na froncie belki
głównej, w płaszczyźnie 25° do podłogi:
- 4 x punkt poboru gazów medycznych, Tlen - O2
- 3 x punkt poboru gazów medycznych, Sprężone Powietrze - AIR
- 3 x punkt poboru gazów medycznych, Próżnia - VAC
2. Gniazda elektryczne:
- w płaszczyźnie czołowej belki głównej płaszczyźnie pochylonej do podłogi pod kątem 25° 
w stosunku do podłogi, niezlicowane z powierzchnią panelu, zgodne z PN z diodą/ lampką
kontrolną  i  automatycznym  zabezpieczeniem  otworków  wtykowych  przed  ingerencją,
oznaczone kolorem wg ustaleń Zamawiającego (połowa po stronie infuzyjnej i  połowa po
stronie monitoringu ):
- 10 × 230 V/16 A, tzw. gniazdo jednofazowe zwykłe, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z
bolcem i diodą kontrolna LED, w kolorze białym bez widocznych śrub montażowych
- 8 × 230 V/16 A, tzw. gniazdo jednofazowe UPS medyczne, gniazdo elektryczne 230V 50Hz
z bolcem diodą kontrolna LED, w kolorze zielonym bez widocznych śrub montażowych
- 10 × PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych śrub montażowych 
3. Łączność i przesył danych:
- 4 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 ( strona monitoringu ) 
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu komunikacyjnego)
5. Oświetlenie:
- 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-
5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2000 lm - załączane wyłącznikiem
umieszczonym na froncie jednostki - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED , komponenty
o maksymalnej mocy 28W (+/-5%),temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min.
4000 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza mostem medycznym, na ścianie sali
- 1 x oświetlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x1,5W - załączane wyłącznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali.
-  1  x  Mobilna  oprawa  oświetlenia  miejscowego  tzw.  punktowa  w  technologii  LED  z
uchwytem do szyny medycznej 25x10 na ramieniu przegubowo o minimalnej długości 55 +
46cm. Natężenie oświetlenia 30 000 lx z odległości 0,5m, barwa światła regulowana 3500K
-  4700K, maksymalna  moc  źródeł  18W. Głowica  wyposażona  w  uchwyt  do
pozycjonowania. Klasa ochrony II. Oprawa zarejestrowana jako wyrób medyczny.
6. Szyny medyczne:
- 1 x 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. 296mm, każda umieszczona na froncie wózka
w jego górnej części. Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową
zgodnie z normą IEC 60601-1.
7. Zestawy jezdne:
a) - 1 x ułożyskowany przesuwny obrotowy wózek strony infuzji, wytrzymałość i nośność
- testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wózka z ergonomicznym pokrętłem
- 1 x 4 szynowe obrotowe ramiona dł. min. 240mm każde.
- 1 x pozioma szyna medyczna DIN dł. 600mm 
- 1 x pionowy drążek średnicy min. 38mm i długości 1000mm (+/- 5%)
- 2 x pionowy drążek o średnicy min. 28mm i długości 1000mm (+/- 5%)
- udźwig zestawu min. 50kg
b) - 1 x Ułożyskowany przesuwny obrotowy wózek strony monitoring + wentylacja,
wytrzymałość



i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wózka z ergonomicznym pokrętłem 
- 1 x drążek o średnicy min 38mm długości min.1000mm
- 3 x półka o wymiarach 430x480mm z 2 bocznymi szynami medycznymi
7. System ramion infuzyjnych:
1 x Dwuramienny system obrotowych wysięgników infuzyjnych mocowany do przesuwnych
wózków mostu:
- Pierwsze ramię przegubowe, łamane o całkowitej długości  600mm  które po przez swoją
budowę  uchwytu  umożliwia  płynną  i  natychmiastową  zmianę  wysokości  4  haczyków  i
uchwytu  na  min.  4  butle  w  zakresie  min.  480mm  zamocowanych  na  drążku  ze  stali
nierdzewnej o długości min. 875mm ±3%. Ramię o wytrzymałości min. 20kg.
- Drugie ramię o długości całkowitej  600mm wyposażone w drążek ze stali nierdzewnej o
min. długości 500mm ±3%. Ramię o wytrzymałości min. 25kg

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania.

1.  Czy Zamawiający przekaże pełny front  robót  po podpisaniu umowy,  czy będzie się  to
odbywało etapami.

Odpowiedź: 
        Front robót będzie przekazywany etapami.

2. §5 ust.2 pkt. 1a umowy - prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego z kolejnych dwóch
miesięcy na okres jednego miesiąca.

Odpowiedź: 
       Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

3. §15 ust.1 umowy - prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania
umowy z 5% na 2% ceny oferty.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

4. pkt.X ust.9 SIWZ - Zamawiający wymaga podania firm, które będą podwykonawcami, czy
na etapie złożenia oferty niewystarczającym jest wskazanie części zamówienia, które oferent
zamierza  podzlecić  podwykonawcom  bez  wskazywania  podwykonawców.  Na  etapie
składania  ofert  nie  jest  wiadomym,  jakiej  firmie  zostaną  podzlecone  części  robót.  Czy
wskazania firm ewentualnych firm podwykonawczych można dokonać przed podpisaniem
umowy, tak jest  praktykowane w przetargach o zamówienia publiczne i  zgodne z  ustawą
Prawo zamówień Publicznych.  Z  reguły  decyzja,  której  firmie  zostaną  podzlecone  części
zadania  zapada  po  rozstrzygnięciu  przetargu   i  uzgodnieniach  z  poszczególnymi
podwykonawcami warunków realizacji.  Zdarza się,  że podwykonawca na etapie przetargu
wyraża chęć współpracy, natomiast po rozstrzygnięciu rezygnuje.



Odpowiedź: 
Zamawiający  nie  oczekuje  wskazania  nazw  podmiotów  jeśli  na  etapie  składania  ofert
Wykonawca  nie  ma  jeszcze  wybranego  podwykonawcy  (tylko  w  przypadku  kiedy
Wykonawca posiada taką wiedzę może podać nazwy podwykonawcy).
Zamawiający żąda wyłącznie wskazania czy realizacja robót budowlanych będzie odbywała
się przy udziale podwykonawców czy bez udziału podwykonawców.

5. pkt.XV ust.1 SIWZ - jak w pytaniu 3

6. pkt.IV SIWZ - termin wykonania 10 m-cy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 15
listopada 2021r. Zważywszy, że termin składania ofert 22.01.2021r, czyli 10 miesięcy upływa
22 listopada 2021r. Prosimy o doprecyzowanie terminu wykonania z uwzględnieniem czasu
potrzebnego na rozpatrzenie ofert i wybór wykonawcy oraz podpisania umowy.

Odpowiedź: 
       Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Zapis rozdziału IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada  2021r.

6. Prosimy o precyzyjne określenie zakresu robót instalacyjnych objętych I etapem. Jak np.
ma być wykonana instalacja gazów medycznych z pominięciem Bloku operacyjnego i i OAiT,
Gdzie  ma zostać  zakończona,  czy  może instalację  należy  wykonać całościowo zgodnie  z
projektem  i  dostawą  urządzeń.  Podobnie  z  innymi  instalacjami  sanitarnymi  oraz
elektrycznymi.

Odpowiedź: 
Wykonać  instalacje  tranzytową  dla  instalacji  gazów  medycznych,  natomiast  
odejścia  zakończyć   zawora   zaworami.  Nie  należy  realizować  instalacji  elektrycznych  
i sanitarnych dla Bloku Operacyjnego i OAiT. 

7. Czy dostawa gaśnic p.poż, mebli, itp. stanowi przedmiot zamówienia. Jeżeli tak prosimy o
podanie rodzajów i ilości.

   Odpowiedź:   
Nie dotyczy tego etapu postępowania. Wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

8.  Brak  jest  dokumentacji  projektowej  na  wykonanie  zewnętrznych  instalacji  gazów
medycznych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę posadzek z żywic na posadzki PCV, lub posadzki z
płytek gresowych, sugerujemy, że ze względów użytkowych byłoby to zasadne.



Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmian posadzki.

10.  Czy  wykonanie  budynku  tlenowni  i  sprężarkowni  wchodzi  w  zakres  przedmiotu
zamówienia.

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania. 

11.  Prosimy o  doprecyzowanie  zakresu  robót  drogowych  do  wykonania  w I-szym etapie
realizacji.

Odpowiedź: 
Dołączamy dokumentacje z podziałem na etapy. W realizowanym etapie należy zrealizować
cały zakres robót z obydwóch etapów projektowych poza: przebudową drogi celem ominięcia
dobudowywanej klatki schodowej D, opasek i chodników przy nierealizowanych elementach.

Pytanie nr 1.   Czy wyposażenie (podajniki mydła i papieru, suszarki, lustra, kosze) opisane
w projekcie architektonicznym wchodzą w zakres zamówienia. Proszę o podanie ilości. (część
I i II).

Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa nie obejmowała wyposażenia.

Pytanie nr 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dotyczącego szpitala w Opolu Lubelskim
oraz w Poniatowej o demontaż sufitów podwieszanych lub podanie, których pomieszczeń to
dotyczy.  Prosimy  o  podanie  prawidłowej  ilości  sufitów  podwieszanych  –  obliczona
powierzchnia  z  rysunku  nie  pokrywa się  ze  spisem pomieszczeń  z  projektu  architektury.
Niezgodne w spisie  pomieszczeń  i  na  rysunku wykończenie  sufitu  (Opole  Lub.)  :  m.  in.
ZOL.37, ZOL.41 i ZOL.42.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ.

Pytanie  nr 3. W opisie  architektury  w Opolu  Lubelskim jest  zapis  dotyczący  ,,  poręczy
wewnętrznych  korytarzowych”.  Czy  poręcze  wchodzą  w  zakres  zamówienia?  Prosimy  o
uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. Poręcze wchodzą w zakres zamówienia.



Pytanie  nr  4.  W   SIWZ  do  zakresu  zamówienia  wchodzi  ,,montaż  wyposażenia
specjalistycznego” (Poniatowa). Prosimy o dołączenie zestawienia wyposażenia.

Odpowiedź: 
Zamawiający przez zapis rozumie dostosowanie pomieszczeń do wymogów funkcjonującej
aparatury medycznej.  Chodzi o dostosowanie pomieszczeń. Nie wchodzi w zakres montaż
żadnych urządzeń medycznych.

Pytanie nr 5.  W opisie  architektury  w Opolu Lubelskim jest  zapis  dotyczący ,,  wyłazu
strychowego”.  Czy  należy  on  do  zakresu  zamówienia?  Jeśli  tak,  prosimy  o  uzupełnienie
przedmiaru.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. Wyłaz dachowy wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 6. W SIWZ do zakresu zamówienia wchodzi ,,wykonanie wnęk pod wycieraczki
oraz  ich  montaż”  (Opole  Lubelskie).  Prace  te  nie  zostały  uwzględnione  w  przedmiarze,
prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. W/w roboty wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie  nr  7.  Prosimy  o  wskazanie,  w  których  oknach  należy  zamontować  rolety
wewnętrzne. Jeśli jest taka możliwość, prosimy o załączenie zestawienia (do części I i II).

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania.

Pytanie  nr  8. W  SIWZ  do  zakresu  zamówienia  wchodzi  ,,rozbudowa,  dobetonowanie
schodów  zewnętrznych  przy  historycznej  części  celem  uzyskania  symetrii”  w  Opolu
Lubelskim. Prace te nie zostały uwzględnione w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. 

Pytanie nr 9. W SIWZ do zakresu zamówienia wchodzi ,, demontaż nadproży (konieczne
miejsca),
rozbiórka wewnętrznych schodów prowadzących na poddasze, osadzenie nowych nadproży”.
Prace  te  nie  zostały  uwzględnione  w  przedmiarach  (w  Opolu  Lubelskim  i  Poniatowej),
prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: 



Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. W/w roboty wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie  nr  10. Prosimy  o  wskazanie,  w  którym  miejscu  przedmiaru  należy  uwzględnić
wymianę parapetów wewnętrznych (Poniatowa)

Odpowiedź: 
Wymianę parapetów należy przywidzieć w miejscach gdzie przewiduje się wymianę okien,
bądź zmianę ich wymiaru.

Pytanie  nr  1.    Prosimy  o  załączenie  rysunków  w  dwg:  ,,PB_ODDZIAŁ
ORTOPEDII_segment  C”,  ,,PB_ODDZIAŁ REHABILITACJI_IZBA PRZYJĘĆ”,  gdyż  w
załączonej dokumentacji, pliki z tymi nazwami zawierają rysunki klatki schodowej.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. Intensywna terapia nie wchodzi w zakres zamówienia. 

Pytanie nr 2. W pozycji 14 przedmiaru na roboty budowlane w ramach dofinansowania w
Poniatowej, długość ścian nie pomnożono przez wysokość, co wpływa istotnie na wycenę.
Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. Należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną.

Pytanie nr 4.  Prosimy o dołączenie rysunków stanu istniejącego budynków. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada rysunków o które wnioskuje wykonawca.

Pytanie  nr  1.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  pozycje  przedmiarowe  dotyczące  oddziału
intensywnej terapii (PONIATOWA_BUDOWLANY_BEZDOFINANSOW_P – poz.1 – poz.
72) nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. Intensywna terapia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie  nr  2. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  pozycje  przedmiarowe  dotyczące  bloku
operacyjnego (PONIATOWA_BUDOWLANY_BEZDOFINANSOW_P – poz.73 – poz. 146)
nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. Blok operacyjny nie wchodzi w zakres zamówienia  .  



Pytanie  nr  3. Prosimy o  wskazanie,  które  klatki  schodowe zostały  wyłączone  z  zakresu
zamówienia.  Zgodnie  z  treścią  SIWZ,  wyłączone  zostały  trzy  nowoprojektowane  klatki
schodowe,  a  w projekcie  występują  4 klatki:  A,  B,  C,  D.  Prosimy o  wskazanie,  których
pozycji przedmiarowych to dotyczy. 

Odpowiedź: 
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. W zakres zamówienia wchodzi klatka schodowa A.

Pytanie  nr  4.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  rampa  dla  niepełnosprawnych  zawarta  w
przedmiarze PONIATOWA_BUDOWLANY_BEZDOFINANSOW_P w pozycjach 529-545
wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:
Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają charakter pomocniczy zgodnie
zapisami SIWZ. Rampa jest objęta niniejszym zamówieniem.

Pytanie nr 5.  Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w której wyceniono zasłony przy
łóżkach pacjentów/ parawany prysznicowe, które znajdują się w opisie.

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania.

Pytanie nr 6. Prosimy o informację, czy stworzenie projektu ochrony radiologicznej wchodzi
w zakres zamówienia.

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania. 

Pytanie nr 7.  Prosimy o informację, czy wyposażenie (zabudowa meblowa, stelaże do TV)
wchodzą w zakres zamówienia, i jeśli tak, zwracamy się z prośbą o dołączenie zestawienia
wyposażenia (zawierającego opis parametrów) oraz wskazanie, w którym miejscu przedmiaru
należy je wycenić.

Odpowiedź: 
Nie dotyczy tego etapu postępowania.

1. Czy w zakres robót budowlanych wchodzi dostawa i montaż:
- szczotek toaletowych;
- podajników ręczników papierowych;
- podajników papieru toaletowego;
- podajników mydła / środka dezynfekcyjnego;
- koszy na ręczniki papierowe;
- suszarek do rąk;
- luster łazienkowych i dla niepełnosprawnych;



- półek prysznicowych?
Brak powyższego asortymentu w przedmiarze robót.

Jeżeli tak, proszę o zestawienie z ilościami i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:
Nie dotyczy tego etapu postępowania  .  Zakres robót budowlanych nie obejmuje dostawy i montażu  
w/w asortymentu.

Instalacja gazów medycznych
2. Opis techniczny instalacji gazów medycznych podaje że:  „Odział będzie zasilany jest w

gazy  medyczne  z  lokalnej  przyściennej  tlenowni  oraz  agregatu  próżni  medycznej
zlokalizowanej na zewnątrz budynku”. Zwracamy uwagę, że zarówno rysunek GM/01 jak
również przedmiar robót obejmuje jedynie instalację tlenu (brak jest natomiast instalacji
próżni  medycznej).  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  niniejszego  postępowania
obejmuje jedynie wykonanie  instalacji tlenu medycznego (instalacji próżni medycznej
jest  poza  zakresem opracowania).   W przeciwnym wypadku  prosimy o  uzupełnienie
materiałów przetargowych o:
- rzut instalacji próżni medycznej,
- projekt (rzut i schemat maszynowni próżni),
- przedmiar robót instalacji próżni medycznej maszynowni próżni,

      Odpowiedź: 
       Zakres robót dotyczy tylko Instalacji tlenu medycznego.

1. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  demontaż  istniejących  sufitów
podwieszanych? Brak w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Zalecana  wizja  lokalna.  P  rzedmiary  robót  załączone  na  stronie  Zamawiającego,  mają  
charakter pomocniczy zgodnie zapisami SIWZ. 

2. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  demontaż  nadproży  i  montaż  nowych
nadproży oraz belek stalowych? Brak w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Zalecana wizja lokalna.   Przedmiary robót załączone na stronie Zamawiającego, mają         
charakter pomocniczy zgodnie zapisami SIWZ.



3. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  rozbiórka  wewnętrznych  schodów
prowadzących na poddasze i wykonanie stropu z wyłazem w miejscu likwidacji schodów
na poddasze? Brak w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  wykonanie  wnęk  pod  wycieraczki  oraz
montaż wycieraczek przy budynku? Brak w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Zalecana  wizja  lokalna.   Przedmiary  robót  załączone  na  stronie  Zamawiającego,  mają  
charakter pomocniczy zgodnie zapisami SIWZ.

5. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  montaż  zabudowy  meblowej?  Brak
w przedmiarze robót.
Jeżeli  tak,  proszę  o  zestawienie,  opis,  rysunki  zabudowy  meblowej  i  uzupełnienie
przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Nie wchodzi w zakres zamówienia.

6. Czy w zakres robót budowlanych wchodzi montaż parawanów przy łóżkach pacjentów?
Brak w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o zestawienie, opis i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Nie wchodzi w zakres zamówienia.

7. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  montaż  zasłon  prysznicowych?  Brak
w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o zestawienie, opis i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Nie wchodzi w zakres zamówienia.



8. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  montaż  parapetów  wewnętrznych?  Brak
w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o zestawienie i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: 
Zalecana  wizja  lokalna.   Przedmiary  robót  załączone  na  stronie  Zamawiającego,  mają  
charakter pomocniczy zgodnie zapisami SIWZ.

Pytanie  nr  3. Prosimy  o  podanie  wysokości  narożników  ochronnych  prostokątnych  i
rozwartokątnych. 

Odpowiedź:
Wysokość narożników ochronnych prostokątnych i rozwartokątnych wynosi: 1,5 mb.

1. Proszę  o  jednoznaczne  określenie  zakresu  wymiany  warstw  podłogowych  w
remontowanym budynku. Według opisu projektu konstrukcyjnego (opis strona 4) i
przedmiaru  robót  należy  podłogi  zdemontować  do  warstwy  chudego  betonu,  a
następnie  je  odtworzyć.  Natomiast  według  projektu  architektonicznego  (strona  8)
należy skuć warstwy podłogowe i wykonać nową podłogę na gruncie.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

2. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  rozbudowa  i  dobetonowanie  schodów
zewnętrznych przy historycznej części budynku? Brak w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o projekt konstrukcyjny i uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

3. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  wykonanie  podkonstrukcji  pod  centrale
wentylacyjne oraz inny osprzęt instalacji? Brak w przedmiarze robót.

       Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.



4. Czy  w  zakres  robót  budowlanych  wchodzi  montaż  ścianek  HPL  wydzielających
przebieralnie? Brak w przedmiarze robót.
Jeżeli tak, proszę o zestawienie, opis i uzupełnienie przedmiaru robót.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

3. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o schemat rozprężali tlenu (wraz ze
szczegółowym wykazem elementów).  Jest  to  niezbędne  do prawidłowej  wyceny tego
zakresu.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

4. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zamieszczony  w  dokumentacji  technicznej  rysunek
„Przykład  panelu  nadłóżkowego”  należy  traktować  jako  szczegółowe  wytyczne
wyposażenia zestawu 1-łózkowego (Zastawy 2 i 3 łóżkowe będą wielokrotnością zestawu
1-łózkowego). Jeżeli natomiast zestawy nadłóźkowe mają posiadać inne wyposażenie niż
te na zamieszczonym rysunku  to prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o
szczegółową specyfikację wyposażenia tych zestawów.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

5. W związku  z  występującym  w SIWZ opisem pn.  „PLANOWANA INWESTYCJA
WYMAGA  ROBÓT”  określającym  zakres  robót  jaki  należy  wykonać  prosimy  o
potwierdzenie,  że następujące roboty  dotyczące instalacji  gazów medycznych nie są
objęte niniejszym postępowaniem i nie należy ich wyceniać:

a)  SPRĘŻARKOWNIA,
b)  TLENOWNIA,
c) MASZYNOWNIA PRÓŻNI,
d) Instalacja  gazów  medycznych  na  BLOKU  OPERACYJNYM  oraz  oddziale

OIOM (w tym również kolumny anastezjlogiczne,  kolumny chirurgiczne, mosty
podwieszane sufitowe dla sal OIOM -7szt.)

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

Przedmiar robót instalacji gazów medycznych (poz. od 75 do 77) przewiduje montaż
paneli nadłóżkowych na 1, 2 i 3 łóżka (łącznie   6 szt.).  Zwracamy uwagę, że na
oddziale  OROPEDII  (rysunek  GM/03)   występuje  łącznie  10szt.   zestawów
nadłóżkowych (1, 2 i 3 łóżkowych). Prosimy o potwierdzenie/wyjaśnienie, że ilość
zestawów nałóżkowych należy przyjmować z projektu a nie przedmiaru robót

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.



6. W  związku  z  występującym  w  SIWZ  opisem  pn.  „PLANOWANA  INWESTYCJA
WYMAGA  ROBÓT”   określającym  zakres  robót  jaki  należy  wykonać  prosimy  o
potwierdzenie, że dla następujące części budynków:
- BLOK OPERACYJNY,
- OIOM,
- SPRĘŻARKOWNIA,
- KLATKI SCHODOWE oznaczone jako B, C, oraz D
Nie  wchodzą  w zakres  niniejszego  postępowania  i  ww.  instalacji  dla  tych  części
budynku nie należy wyceniać.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

7. W  załączonej  dokumentacji  technicznej  nie  występuje  instalacja  wentylacji
mechanicznej pomieszczenia  klatki  schodowej  przylegającej  do  Izby  Przyjęć
(oznaczonej jako A).
Prosimy o potwierdzenie, że na tej klatce schodowej nie występuje  instalacja wentylacji
mechanicznej.  W  przeciwnym  wypadku  prosimy  o  uzupełnienie  dokumentacji
projektowej w tym zakresie.

 Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej
i wysłane do Pytających.

8. W nawiązaniu do powyższego pytania zwracamy uwagę, że w załączniku nr 7 -  Zbiorcze
zestawienie  kosztów  Część  II  –  Poniatowa   -  PRZEDMIOT  UMOWY  BEZ
DOFINANSOWANIA  –  punkt  nr  5  występuje:  INSTALACJE  SANITARNE  –
WENTYLACJA.   Zgodnie  z  SIWZ  w  zakresie  BEZ  DOFINANSOWANIA  nie  ma
żadnych  innych  pomieszczeń  (poza  klatką  schodową  oznaczoną  jako  A),  w  których
można zastosować instalację wentylacji. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w
zał. Nr 7 dla opisywanego zakresu  należy wpisać wartość „0”

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres niniejszego postępowania obejmuje przebudowę ww.
przyłączy kolidujących z dobudowywaną klatką schodową  przylegającą do Izby Przyjęć
(oznaczoną  jako  A),  a  nie  obejmuje  przebudowy  przyłączy  kolidujących  z  klatką
schodową oznaczoną jako D.
W  nawiązaniu  do  pytania  j.w.  zwracamy  uwagę,  że  w  załączonych  na  stronie
internetowej  materiałach  przetargowych  występuje  jedynie  plan  zagospodarowania
terenu,   na  którym  występują  tylko  istniejące  przyłącza.    Brak  jest  dokumentacji
technicznej  dotyczącej  wykonania  przekładek  istniejących  przyłączy  sanitarnych.  W
związku  z  tym  prosimy  o  uzupełnienie  materiałów  przetargowych   o  projekty
nowoprojektowanych/przekładek  ww.  sieci  t.j.:  opis  techniczny,  nawy  plan
zagospodarowania (z nowymi trasami przyłączy) oraz profile nowych przyłączy.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.



1. W  załączonej  dokumentacji  technicznej  brakuje  rzutu  instalacji  wod.-kan.  Dla
oddziału ortopedii.
Prosimy  o  uzupełnienie  materiałów  przetargowych  o  rysunek  „INSTALACJA
WODNA- RZUT I PIĘTRA – ORTOPEDIA“.

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.

Zamieszczony  zał.  nr  7  do  SIWZ  zawiera  wszystkich  kosztorysów  na  dwa  zadania:
21szt., natomiast z zamieszczonych przedmiarów wersji pdf wynika, że jest ich 20 szt.
Prosimy o zamieszczenie brakującego przedmiaru.
( Wersja ath nie zgadza się z wersją pdf, dlatego liczone były kosztorysy w wersji pdf).

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej i
wysłane do Pytających.
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