
Lublin, dnia 30 stycznia 2009 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-3/09

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ na dostosowanie pawilonu I 

Szpitala  Neuropsychiatrycznego w Lublinie  do obowiązujących  przepisów prawa,  Zamawiający 

udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty można  dołączyć kosztorysy uproszczone w układzie tj:

Lp Podstawa wyceny opis jedn. miary ilość cena jednostkowa Wartość zł (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Należy dołączyć kosztorys 

szczegółowy.

Pytanie 2:

Wg zapisów pkt 10.8 SIWZ ofertę  należy sporządzić  na druku dołączonym do SIWZ lub jego 

kserokopii,  co  ze  względu  na  ograniczoną  ilość  miejsca  w  tych  drukach  utrudni  lub  wręcz 

uniemożliwi  dokładne  i  czytelne   ich  przygotowanie,  dlatego  prosimy o   udostępnienie  wersji 

załączników do SIWZ nr 1 – oferta, nr 2- oświadczenie,  nr 4 – wykaz robót budowlanych, nr 5 – 

wykaz osób,  jako pliki z rozszerzeniem doc. oraz o dopuszczenie przygotowania  tych formularzy 

w formie wydruku komputerowego,  co ułatwi oferentom  przygotowanie oferty. 

ODP.: Tak, Zamawiający udostępni wersję załączników do SIWZ nr 1 – oferta, nr 2- oświadczenie, 

nr 4 – wykaz robót budowlanych, nr 5 – wykaz osób,  jako pliki z rozszerzeniem doc. i  dopuszcza 

przygotowanie  tych formularzy w formie wydruku komputerowego

1



Pytanie 3:

Dotyczy  pkt.18.9 SIWZ oraz  § 4 ust. 3 wzoru umowy – Ponieważ w umowie wymagane będzie 

wskazanie z imienia i nazwiska kierownika budowy i robót, a z powodu różnych zdarzeń losowych 

(choroba,  zmiana  zatrudnienia)  może  zajść  konieczność  zmiany  tych  osób,  dlatego  wnosimy o 

dopisanie  na końcu  pkt. 18.9 SIWZ następnego akapitu „ – zmiany kierownika budowy lub robót” 

ODP.:  Tak,  Zamawiający w pkt  18.9 SIWZ dopisuje akapit  „-  zmiany kierownika budowy lub 

robót”

Pytanie 4:

Dotyczy   § 8  wzoru  umowy  –  prosimy  o  określenie  formy  wynagrodzenia  :  ryczałtowe  czy 

kosztorysowe  wg faktycznie  wykonanych   ilości  robót  po  cenach  jednostkowych  zawartych  w 

kosztorysie ofertowym.  

ODP.: Zamawiający określa formę wynagrodzenia jako kosztorysowe wg faktycznie wykonanych 

ilości robót po cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.  

Branża elektryczna:

Pytanie 5:

W  pozycji  35  przedmiaru  obmiar  wynosi  22szt  zaś  w  opis  pozycji  „Gniazda  instalacyjne 

wtyczkowe  ze  stykiem  ochronnym  podtynkowe  2-biegunowe  przelotowe  pojedyncze  POLO 

OPTIMA IP44 p.t.z  ramką  dwukrotną  -szt.11”  sugeruje,  że  należy  wycenić  11  szt.  Prosimy o 

wyjaśnienie czy w nakładzie materiały należy wycenić 11 czy 22 szt. 

ODP.: Należy wycenić: 22 szt. gniazd i 11 szt. ramek dwukrotnych

Pytanie 6:

Pozycja  55  –„Montaż  -  Zasilacz  systemu  przywoławczego  230VAC/24VDC  typ  S97-PS500 
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ELDA”  –podstawa  wyceny  nie  zawiera  nakładów  materiałowych.  Prosimy  o  wyjaśnienie  czy 

dostawa zasilacza wchodzi w zakres wyceny i czy należy wstawić nakład materiału do tej pozycji.

ODP.: Tak, dostawa zasilacza wchodzi w zakres wyceny i należy wstawić nakład materiału do tej 

pozycji. 

Pytanie 7:

Czy pozycje 221-239 zawarte w przedmiarze budowlanym nie powinny być ujęte w przedmiarze 

elektrycznym? Prosimy o wyjaśnienie.

ODP.:   Nie,  pozycje  221-239  z  branży  robót  elektrycznych  a  dotyczące  oddymiania  klatki 

schodowej zostały celowo ujęte w kosztorysie budowlanym.

Branża budowlana:

Pytanie 8:

Czy  pozycja  221-229  powinny  zawierać  również  dostawę  materiałów?  Użyte  katalogi  norm 

zawierają  jedynie  montaż.  Prosimy o wyjaśnienie  czy wykonawca powinien  wstawić do wyżej 

wymienionych pozycji nakłady materiałowe.

ODP.: Tak, do wyżej wymienionych pozycji 221-229 należy wstawić nakłady materiałowe

Pytanie 9:

Poz. 24, 59, 90 „Wykonanie i montaż tulei i śrub - ściągów belek nadprożowych” wg przedmiaru 

jednostką obmiaru jest metr natomiast wg podstawy katalogowej jest to kg. Prosimy o wyjaśnienia.

ODP.: Należy wycenić według kalkulacji własnej przyjmując jednostkę obmiaru metr bieżący.

Pytanie 10:

Prosimy o charakterystykę szybu windowego (czy jest nadszybie, wysokość podszybia nadszybia, 
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wysokość podnoszenia, udźwig, wyposażenie kabiny, rodzaj napędu itp.)

ODP.:  Model  platformy  został  podany  na  stronie  7  Projektu  budowlano-wykonawczego  – 

Architektura. 

Charakterystyka szybu windowego:

Dźwig platformowy typu E08 – Parametry techniczne:

– rodzaj napędu: hydrauliczny

– moc silnika: 2,5 kW

– prędkość jazdy: 0,15m/s

– ilość przystanków: 3

– ilość dojść:4

– wysokość podnoszenia: 5,94

– platforma przelotowa pod katem 1800

– drzwi: wychylne jednoskrzydłowe

– otwarcie drzwi: 900 x 2000

– wielkość platformy: 1100 x 2200 x 2000 – platforma z dwiema ścianami bocznymi

– głębokość podszybia: 200 mm

– zabudowa kabiny – platforma

– tylna lub boczna ściana z kasetą sterową

– dach z oświetleniem

– poręcz

– udźwig: Q=600 kg

– wyposażenie awaryjne: awaryjny zjazd na przystanek po zaniku napięcia

– awaryjne oświetlenie

– automatyczne zamki blokujące

Pytanie 11:

W przedmiarze nie istnieje pozycja dotycząca  świetlików w stropie nad ostatnią  kondygnacją  ze 

szkła akrylowego (U ≤2.0W/m2K), otwieranych elektrycznie, z elektrycznie zwijanymi poziomymi 
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markizami, o których mowa w specyfikacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.: W zadaniu nie występują świetliki dachowe. W treści Specyfikacji Technicznej omyłkowo 

umieszczono świetliki dachowe

Pytanie 12:

W przedmiarze nie istnieje pozycja dotycząca rolety antywłamaniowej z napędem elektrycznym 

pomiędzy holem głównym a szatnią, lokalem handlowym i punktem informacyjnym.  Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru.

ODP.:  W  zadaniu  nie  występują  rolety  antywłamaniowe.   W  treści  Specyfikacji  Technicznej 

omyłkowo umieszczono rolety antywłamaniowe.

Pytanie 13:

W przedmiarze nie istnieją pozycje dotyczące ścianek z płyty laminowanej w sanitariatach. Prosimy 

o dodanie stosownych pozycji.

ODP.:   Dokładne rozliczenie ścianek działowych z cegły i  z płyty laminowanej w sanitariatach 

podano w tabeli poniżej. W załączonych przedmiarach należy uwzględnić odpowiednio potrącenia 

robót które wynikają z niżej wymienionych zmian.
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Branża sanitarna

Pytanie 14:

W  projekcie  na  Instalację  wentylacji   jest  napisane  że,  przewody  oraz  urządzenia  instalacji 

wentylacyjnej należy obudować płytami GKF. W przedmiarze instalacja wentylacji brak pozycji na 

wycenę montażu płyt GKF. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.: Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym wycenę obudowy instalacji wentylacji płytami 

GKF w ilości 130 m2.

Pytanie 15:

W  projekcie  na  Instalację  wod-kan   jest  napisane  że,  przewody  instalacji  wodociągowej 

prowadzone w piwnicach należy obudować płytami GKF. W przedmiarze na instalacje wod-kan 

brak pozycji na wycenę montażu płyt GKF. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.: Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym wycenę obudowy instalacji wod-kan płytami 

GKF w ilości 50 m2.

Pytanie 16:

Według  projektu  na  Instalację  wentylacji  powinno  być  110szt  kratek  wyciągowych  BXS 876. 

Przedmiar obejmuje 104szt kratek - poz. 2.6. Jaka jest prawidłowa ilość tych kratek?

ODP.:  Należy uwzględnić w kosztorysie  ofertowym wycenę  110 szt.  kratek wyciągowych BXS 

876.

Pytanie 17:

Według projektu na Instalację wentylacji powinno być 20szt wentylatorów VAM 767. Przedmiar 

obejmuje 18szt tych wentylatorów - poz. 1.2. Jaka jest prawidłowa ilość wentylatorów VAM 767?
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ODP.: Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym wycenę 20 szt.  wentylatorów VAM 767

Pytanie 18:

Według  projektu  na  Instalację  wentylacji  powinno  być  7szt  wentylatorów  V4A.  Przedmiar 

obejmuje 8szt tych wentylatorów - poz. 1.2. Jaka jest prawidłowa ilość wentylatorów V4A?

ODP.: Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym wycenę 7 szt.  wentylatorów V4A.
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