
Lublin, dnia 2 lutego 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:

Branża budowlana:
Pytanie 1:
Pozycja  112  przedmiaru  -  ile  ma  być belek  stalowych  Bs  l  z  IPE  220?  W  przedmiarze
jest 3 sztuki, na rysunku 2 sztuki natomiast w wykazie stali profilowej jest l sztuka.

ODP.: Należy ująć i wycenić w przedmiarze robót budowlanych w poz. 112 - 2 belki BS1 i 1 belkę 
BS2.

Pytanie 2:
Pozycja  179  przedmiaru  branży  budowlanej  -  Według  dokumentacji  projektowej
posadzek  z  gresu  jest  371,74  m2  -  poz.  178  =  307,81 m2  natomiast  w  przedmiarze  jest
356,90 m2 - poz. 178 = 292,97 m2. Jaką wartość należy przyjąć do wyceny?

ODP.: Należy ująć i wycenić w przedmiarze robót budowlanych w poz. 179 – 292,97 m2 posadzek 
z gresu.

Pytanie 3:
Pozycja  184  przedmiaru  -  Według  dokumentacji  projektowej  posadzek  z  PCV  jest
758,64 m2 natomiast w przedmiarze jest 585,09 m2.
Jaką wartość należy przyjąć do wyceny?

ODP.: Należy ująć i wycenić w przedmiarze robót budowlanych w poz. 184 – 748,25 m2 posadzek 
z PCV (w przedmiarze w szatni i korytarzu policzono niesłusznie gres a powinno być PCV).

Pytanie 4:
Pozycja  190  przedmiaru  -  Według  dokumentacji  projektowej  posadzek  z  gresu  jest
235,49 m2 - poz. 189 = 162,12 m2 natomiast w przedmiarze jest 362,22 m2 - poz. 189 - 288,85 m2,
Jaką wartość należy przyjąć do wyceny?

ODP.: Należy ująć i wycenić w przedmiarze robót budowlanych w poz. 190 – 125,69 m2 gresu ( w 
przedmiarze w szatni i korytarzu policzono niesłusznie gres a powinno być PCV).



Pytanie 5:
Pozycja  203  przedmiaru  -  Według  zestawienia  oraz  projektu  okien  wewnętrznych
z lustrem weneckim jest 4 sztuki, natomiast w przedmiarze są 2 sztuki.
Jaką wartość należy przyjąć do wyceny?

ODP.:  Należy  ująć  i  wycenić  w  przedmiarze  robót  budowlanych  w  poz.  203-  4  szt.  okien 
wewnętrznych z lustrem weneckim tj. 7,20 m2 zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 8)

Pytanie 6:
Pozycja 209 przedmiaru:
-  Skrzydeł drzwiowych  D1  według  projektu  jest  31  sztuk  natomiast  w  zestawieniu
i w przedmiarze jest 30 sztuk.
- Skrzydła drzwiowe D4 według projektu i zestawienia jest 27 sztuk natomiast w przedmiarze są 
42 sztuki.
Jakie wartości należy uwzglednić przy wycenie?

ODP.: Należy ująć i wycenić w przedmiarze robót budowlanych w poz. 209  - 31 szt. skrzydeł 
drzwiowych D1 i 14 szt skrzydeł drzwiowych D4 (od 28 szt skrzydeł drzwiowych D4 potracono 14 
szt. skrzydeł, które ujęto w sciankach laminowanych – patrz odpowiedź na pytanie nr 13 z dnia 30 
stycznia 2009 r.)

Pytanie 7:
Pozycja 211 przedmiaru – Według dokumentacji projektowej skrzydeł drzwiowych D9 jest 4 sztuki 
natomiast na zestawieniu oraz w przedmiarze są 2 sztuki.
Jaką wartość należy przyjąć?

ODP.:  Należy ująć  i  wycenić  w przedmiarze  robót  budowlanych  w poz.  211 – 4 szt.  skrzydeł 
drzwiowych D9 tj. 8,80 m2.

Pytanie 8:
Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii:

1) kolor stolarki drzwiowej wewnętrznej
2) kolor stolarki aluminiowej
3) kolor drzwi p. poż. stalowych
4) rodzaj (typ, producent okuć) klamek
5) rodzaj (typ, producent) wykładziny odpornej na zniszczenie na drzwi D9
6) klasa antywłamaniowosci okien (luster weneckich) jeżeli wymagana.

ODP.: Zamawiający wyjaśnia:
1. kolor stolarki drzwiowej wewnętrznej – należy przyjąć kolor biały
2. kolor stolarki aluminiowej- Należy przyjąć kolor biały
3. kolor drzwi p. poż. stalowych - Należy przyjąć kolor biały
4. rodzaj (typ,  producent okuć) klamek – Należy zamontować klamki typowe przewidziane 

przez  producenta  drzwi  i  okien  zgodnie  z  Specyfikacją  Techniczną  (SST)  4.2  oraz  z 
obowiązującymi normami i certyfikatami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 10 listopada 2006 r. załącznik nr 1 cz. X (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)



5. rodzaj (typ, producent) wykładziny odpornej na zniszczenie na drzwi D9 – Drzwi D9 w sali 
obserwacyjnej  należy  wyłożyć  wykładzina  odporną  na  zniszczenie  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. załącznik nr 1 cz. X (Dz. U. 
Nr 213 poz. 1568)

6. klasa antywłamaniowości okien (luster weneckich) jeżeli wymagana – Nie jest wymagana 
klasa  antywłamaniowości  okien  (luster  weneckich).  Okna  w  pokojach  obserwacyjnych 
powinny  być  oszklone  od  wewnątrz  szkłem  hartowanym  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. załącznik nr 1 cz. X (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)

Branża budowlana:

Pytanie 9:
W    przedmiarach    robót    nie    ujęto    ścianek    z    płyty    laminowanej
systemowych do wc i natrysków - prosimy o uzupełnienie przedmiaru

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.





Pytanie 10:
W  przedmiarach  nie  ujęto  tynkowania  bruzd  z  przewodami  elektrycznymi
- prosimy o uzupełnienie przedmiaru

ODP.: Tynkowanie bruzd  z przewodami elektrycznymi ujeto w przedmiarach robót elektrycznych 
w poz. 17, 57, 75, 87.

Pytanie 11:
Czy  drzwi  p.poż.  Dp0l  i  Dp02  należy  wycenić zamontować jako  pełne,
czy  przeszklone   (pytanie   związane  jest  z   uwagą zamieszczoną pod
wykazem ślusarki)

ODP.:  Należy wycenić i zamontować drzwi  p.poż. Dp0l i Dp02 jako pełne.

Pytanie 12:
W  dokumentacji  projektowej  (opis  techniczny)  jest  mowa  o  wykonaniu
izolacji  z  folii  PE  na  styropianie  oraz  warstwy  papy  termozgrzewalnej  jako
izolacji  przeciwwilgociowej  podłogi  na  gruncie.  Prosimy  o  wskazanie  gdzie
należy  je  wykonać i  uzupełnienie  przedmiaru.  Nadmieniamy,  że  przedmiar
nie  obejmuje  rozbiórki  warstw  posadzkowych,  ujęto  jedynie  skucie  części
warstwy wyrównawczej.

ODP.:   Izolację  z  folii  PE  na  styropianie  oraz  warstwy  papy  termozgrzewalnej  jako  izolacji 
przeciwwilgociowej  podłogi  na  gruncie  należy  ująć,  wycenić  i  wykonać  w  pomieszczeniach 
piwnicznych nr 03, 04, 018, 019, 020, 021, 022 – łącznie 76,28 m2. W/w warstwy nalezy połozyć na 
istniejące warstwy posadzkowe po skuciu warstwy wyrównawczej.

Pytanie 13:
Czy  ściana  między  korytarzem  i  jadalnią oraz  salą TV  ma  być wykonana
w  wersji   murowej    czy  jako   aluminiowa  przeszklona  EI15   (pytanie
związane z uwagą projektanta w dokumentacji projektowej).

ODP.:  Ścianę między korytarzem i jadalnią oraz salą TV należy wykonać w wersji murowanej.

Pytanie14:
Zgodnie  z  dokumentacją projektową prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  o
udrożnienie       wszystkich       kanałów      wentylacyjnych       (ewentualne
odgruzowanie i sprawdzenie)

ODP.: Na obecnym etapie przygotowania dokumentacji Zamawiający nie jest w stanie dokładnie 
określić  ilości  kanałów  wentylacyjnych  do  ewentualnego  udrożnienia.  W  celu  zapewnienia 
wentylacji  grawitacyjnej  we  wszystkich  pomieszczeniach,  które  tego  wymagają  zastosowano 
wentylację mechaniczną działającą w sposób ciągły. Nie nalezy ujmować i wyceniać w przedmiarze 
robót budowlanych udrożnienia kanałów wentylacyjnych.



Pytanie 15:
W     przedmiarze     robót     nie     ujęto     wykonania     płyty     żelbetowej
fundamentowej gr.40cm pod mury szybu windowego.

ODP.:  W  przemiarze  robót  budowlanych  należy  przyjąć  i  wycenić  płytę  żelbetową
fundamentowej gr.40cm pod mury szybu windowego o wymiarach 200x270x40 cm zbrojoną siatką 
stalową ≠10 (15x15 cm) zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K1.

Branża sanitarna:

Pytanie 16:
W   przedmiarach   nie   uwzględniono   dostarczenia   i   zamontowania drzwiczek rewizyjnych 
20*20cm w obudowach  rurociągów w miejscu  zamontowania    zaworów   odcinających   - 
prosimy   o   uzupełnienie przedmiaru.

ODP.:  W  przedmiarze  robót  instalacji  wod-kan  należy  wycenić  i  zamontować  19  szt  drzwiczek 
rewizyjnych 20x20cm w obudowach rurociagów w miejscu zamontowania zaworów odcinających.

Pytanie 17:
W  przedmiarach  nie  ujęto  dostawy  zmywarko-wyparzarki  do  naczyń
stołowych.  Czy  dostawa  leży  po  stronie  wykonawcy.  Jeżeli  tak  prosimy  o
podanie typu, ilości oraz uzupełnienie przedmiaru.

ODP.: W przedmiarze robót instalacji wod-kan należy wycenić i zamontować zmywarko-wyparzarkę 
do  naczyń stołowych  –  2  szt.  O  mocy  3,5  kW,  o  wydajności  360  szt./h.  Dostawa  zmywarko-
wyparzarki leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 18:
W  przedmiarze  robót  nie  ujęto  montażu  zaworów  antyskażeniowych  typ
EA  DN15  przed  podłączeniem  zaworów  czerpalnych  myjni  oddziałowej
DEKO  190  oraz  zmywarko-wyparzarką do  naczyń stołowych  na  instalacji
wody zimnej i ciepłej - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.:  W  przedmiarze  robót  instalacji  wod-kan  należy  ująć  i  wycenić  montaż zaworów 
antyskażeniowych typ EA DN15 w ilości 6 szt.  przed podłączeniem zaworów czerpalnych ze złączką 
do węża myjni oddziałowej DEKO 190 oraz zmywarko-wyparzarki do naczyń stołowych na instalacji
wody zimnej i ciepłej.

Pytanie 19:
W  przedmiarze  nie  ujęto  izolacji  i  obudowy  przewodów  wentylacyjnych  -
prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.: Ze wzgledu na prowadzenie kanałów w pomieszczeniach ogrzewanych Zamawiający rezygnuje z 



wykonania  izolacji przewodów wentylacyjnych. Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym wycenę 
obudowy instalacji wentylacji płytami GKF w ilości 130 m2.

Umowa:
Pytanie 20:
Czy  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  przetargu  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,  czy 
ryczałtowo-ilościowe.

ODP.:  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu przetargu jest wynagrodzeniem kosztorysowym wg 
faktycznie wykonanych ilości robót po cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

Branża budowlana

Pytanie 21:
Prosimy o podanie rodzaju okładziny odpornej na niszczenie drzwi D9

ODP.:Drzwi D9 w sali obserwacyjnej należy wyłożyć wykładziną odporną na zniszczenie zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. załącznik nr 1 cz. X (Dz. U. Nr 213 poz. 
1568).

Branża sanitarna: 

Pytanie 22:
W poz. 1.1 i 1.2 przedmiaru robót wentylacyjnych ujeto 18 szt  wentylatorów VAV767, zgodnie z 
dokumentacją projektową winno być 20 szt. Prosimy o skorygoweanie przedmiar.

ODP.: W przedmiarze robót wentylacyjnych w poz. 1.1 i 1.2 należy przyjąć i wycenić 20 szt 
wentylatorów wyciągowych VAM767 AERECO.

Pytanie 23:
W poz. 2.6 przedmiaru robót wentylacyjnych ujęto 104szt kratek BXS876, zgodnie z dokumentacją 
projektową winno być 110szt. Prosimy o korektę przedmiaru.

ODP.: W przedmiarze robót wentylacyjnych w poz. 2.6  należy przyjąć i wycenić110 szt kratek 
higrosterowanych typ BXS876 AERECO.

Branża sanitarna
Instalacja wentylacji

Pytanie 24:
Zgodnie   z   projektem   budowlano-wykonawczym   w    instalacji   występuje    20szt 
wentylatorów  wyciągowych VAM767 AERECO. Natomiast przedmiar robót (w poz. 1.1 i l .2) 
podaje odpowiednio 18 szt i 18 kpl. Prosimy o zweryfikowanie ilości na 20 w pozycjach l.l i 1.2 
przedmiaru robót.

ODP.:W  przedmiarze  robót  wentylacyjnych  w  poz.  1.1  i  1.2  należy  przyjąć  i  wycenić  20  szt 



wentylatorów wyciągowych VAM767 AERECO.

Pytanie 25:
Zgodnie    z    projektem    budowlano-wykonawczym    w    instalacji    występuje    7szt. 
wentylatorów wyciągowych V4A AERECO. Natomiast przedmiar robót (w poz. 1.3 i 1.4) podaje 
odpowiednio 8szt i 8kpl. Prosimy o zweryfikowanie ilości na 7 w pozycjach 1.3 i 1.4 przedmiaru 
robót.

ODP.:  W  przedmiarze  robót  wentylacyjnych  w  poz.  1.3  i  1.4  należy  przyjąć  i  wycenić  7  szt 
wentylatorów wyciągowych V4A AERECO.

Pytanie 26:
Zgodnie  z  projektem  budowlano-wykonawczym  w  instalacji  występuje   110szt   kratek  
higrosterowanych typ BXS876 AERECO. Natomiast przedmiar robót (poz. 2.6)   podaje 104 
szt. Prosimy o zweryfikowanie ilości na 110 szt. w pozycji 2.6 przedmiaru robót.

ODP.:W przedmiarze  robót  wentylacyjnych  w  poz.  2.6   należy  przyjąć  i  wycenić110  szt  kratek 
higrosterowanych typ BXS876 AERECO.

Puytanie 27:
Zgodnie  z  projektem,  budowlano-wykonawczym.  (specyfikacja  elementów  instalacji)  pole 
powierzchni kanałów okrągłych wynosi  151,7m2    (128,3 nr    kanałów i 23,4 m2 kształtek). 
Natomiast  w  przedmiarze  robót  występuję łącznie  142,72m2 (127,74 w poz.  2.1  przedmiaru  i 
14,98 m2 w poz. 2.2 przedmiaru). Prosimy o poprawienie pozycji 2.1 i 2.2. przedmiaru robót.

ODP.:  W  przedmiarze  robót  instalacji  wentylacji  sanitariatów  należy  przyjąć  i  wycenić  pole 
powierzchni kanałów okragłych odpowiednio dla poz. 2.1 – 128,3 m2 i dla poz. 2.2- 23,4 m2 co 
daje w sumie 151,7 m2.

Instalacja wod-kan i c.w.u.

Pytanie 28:
Projekt budowlano-wykonawczy podaje,  że:  "...należy zamontować zawory antyskażeniowe typu 
EA  DN15  przed  podłączeniem  zaworów  czerpalnych  ze  złączką do  węża,  myjni  oddziałowej 
DEKO190 oraz zmywarko -  wyparzarki  do naczyń stołowych",  W przedmiarze  robót  brak jest 
pozycji na montaż zaworów antyskażeniowych EA DN15mm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 
robót.

ODP.:  W  przedmiarze  robót  instalacji  wod-kan  należy  ująć  i  wycenić  montaż zaworów 
antyskażeniowych typ EA DN15 w ilości 6 szt.  przed podłączeniem zaworów czerpalnych ze złączką 
do węża myjni oddziałowej DEKO 190 oraz zmywarko-wyparzarki do naczyń stołowych na instalacji
wody zimnej i ciepłej.

Pytanie 29:
W  projekcie  budowlano-wykonawczym  występują 2szt  zmywarko-wyparzarek  do  naczyń 
stołowych.  W  przedmiarze  robót  brak  jest  tych  urządzeń.  Czy  dostawa  i  montaż zmywarko-
wyparzarek  do  naczyń  stołowych  wchodzi  w  zakres  zamówienia?  Jeśli  tak  to  prosimy  o 



uzupełnienie przedmiarów z podaniem parametrów technicznych urządzeń.

ODP.:W przedmiarze robót instalacji wod-kan należy wycenić i zamontować zmywarko-wyparzarkę 
do  naczyń stołowych  –  2  szt.  O  mocy  3,5  kW,  o  wydajności  360  szt./h.  Dostawa  zmywarko-
wyparzarki leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 30:
Projekt budowlano-wykonawczy  podaje  że;  „W miejscu  montażu zaworów odcinających.....
zamontować drzwiczki  rewizyjne stalowe o wymiarach 20x20cm.  W przedmiarze robót brak jest 
pozycji na dostawę i montaż ww. drzwiczek i prosimy o uzupełnienie.

ODP.:W  przedmiarze  robót  instalacji  wod-kan  należy  wycenić  i  zamontować  19  szt  drzwiczek 
rewizyjnych 20x20cm w obudowach rurociagów w miejscu zamontowania zaworów odcinających.

Pytanie 31:
Projekt budowlano-wykonawczy podaje że: „w pomieszczeniach wc przy salach obserwacyjnych (111,
121, 210, i 220) zastosować armaturę i urządzenia odporne na uszkodzenia i dewastację. W każdym z
tych pomieszczeń występuje: miska ustępowa, brodzik + bateria oraz umywalka + bateria. Przedmiar
robót nie rozdziela armatury i urządzeń na wykonanie „standardowe" i „wandaloodporne", Prosimy o
wyjaśnienie czy i w jaki sposób w ofercie należy ująć armaturę i urządzenia odporne na uszkodzenia i
dewastację?

ODP.:  W przedmiarze robót instalacji wod-kan w odpowiednich pozycjach na dostawę armatury i 
urządzeń  należy  wydzielić  z  przedmiaru  na  wykonanie  “standardowe”  odpowiednio:  4  szt.  misek 
ustępowych – poz. 1.46,  4 kpl brodzik+bateria – poz. 1.49 i poz. 2.38 i 4 kpl umywalka+bateria – poz. 
1.44  i  2.39  a  następnie  ująć  i  wycenić  je  w  oddzielnej  pozycji  jako  armatura  i  urządzenia 
“wandaloodporne”- odporne na uszkodzenia i dewastację. 

Branża elektryczna
Pytanie 32:
W projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych (rysunek nr 9E) występuje instalacja
teletechniczna i dedykowana. Instalacji tych nie ma w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze
robót. Czy wykonanie instalacji teletechnicznej i dedykowanej wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli
tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

ODP.: Tak,  wykonanie instalacji teletechnicznej i dedykowanej wchodzi w zakres zamówienia. W 
kosztorysie  ofertowym  należy  ujać  zawarte  w  poniższej  tabeli  pozycje  dotyczące  “Instalacji 
okablowania strukturalnego i gniazd wtykowych DATA 230VAC” oraz wycenić i wykonać je zgodnie 
z projektem budowlano-wykonawczym na instalecje elektryczne rys. 9E i 10E







Pytanie 33:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  istniejącą instalację wydzielonej  sieci  elektrycznej  oraz  obwody 
strukturalne  przełoży  do  nowych  pomieszczeń Inwestor  we  własnym  zakresie  podczas  realizacji 
pozostałych instalacji elektrycznych.

ODP.: Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w odpowiedzi na pytanie nr 32 istniejącą instalację sieci 
elektrycznej  oraz  obwody  strukturalne  przełoży  Wykonawca  zgodnie  z  przedmiarem  robót  i 
dokumentacja techniczna.

Pytanie 34:
Prosimy o rozszerzenie Przedmiaru Robót o montaż kratek zabezpieczających oprawy umieszczone w
otworach w ilości 24 sztuk.

ODP.: Nalezy ująć i wycenić w przedmiarze robót elektrycznych 24 kpl dwustronnych  osłon z siatki w 
ramce o wymiarach 250x200mm zabezpieczających oprawy oświetlenia nocnego wg kalkulacji własnej. 

Branża budowlana

Pytanie 35:
W związku z tym,  że w dokumentacji projektowej (zestawienie stolarki) jest 4 szt luster weneckich,
natomiast w przedmiarze 2 szt., prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.:  Należy  ująć  i  wycenić  w  przedmiarze  robót  budowlanych  w  poz.  203-  4  szt.  okien 
wewnętrznych z lustrem weneckim tj. 7,20 m2 zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. nr 8)

Pytanie 36:
Prosimy o informację, czy okna z lustrami weneckimi mają być wypełnione gazem ciężkim w celu
wygłuszenia?

ODP.:Nie, okna  z lustrami weneckimi nie muszą być wypełnione gazem ciężkim.


