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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  budowę  łącznika 
pomiędzy  budynkiem  administracyjnym  i  szpitalem  z  przeznaczeniem  na  usługi  medyczne, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

branża elektryczna

Pytanie 1:
W przedmiarze brakuje pozycji  zawierających przejścia ognioochronne, o których jest  mowa w 
projekcie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

ODP.:  Przedmiar  robót  uzupełniono o zabezpieczenia  ogniochronne przejść  kabli  przez  ściany- 
pozycje podano w załączonym przedmiarze, stanowiącym dodatkowy rozdział nr 11 - poz. od 284 
do 293 „Roboty uzupełniające” do Przedmiaru robót dla branży elektrycznej. 
 
Pytanie 2:
Czy dostawa i montaż systemu antykolejkowego również wchodzi w skład zamówienia? Przedmiar 
robót elektrycznych zawiera jedynie jego zasilenie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP.:  Dostawa i montaż systemu antykolejkowego nie wchodzi w zakres zamówienia.  Montaż 
przewodów leży w zakresie wykonawcy instalacji robót elektrycznych zgodnie z przedmiarem w 
poz. 245-249 - rozdział 8.3 „Instalacja systemu antykolejkowego”

Pytanie 3: 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje zawierające zasilanie i sterowanie elektryczne rolet 
okiennych.

ODP.: Zasilanie i sterowanie rolet (za pomocą pilota) ujęte jest w przedmiarze robót rozdział 7.2 
„Instalacja siłowa, sterownicza, gniazd wtykowych ogólnych i DATA230 V AC” poz.  178-179.

branża budowlana

Pytanie 4:
Poz. 194 „Podłoga sportowa w sali ćwiczeń (10-7)”. Prosimy o podanie charakterystyki podłogi 
sportowej.
 
ODP.:Jest to podłoga punktowo – elastyczna, czyli heterogeniczna wykładzina podłogowa PVC,  
o  minimalnej  grubość  4  mm,  w  grupie  T  odporności  na  ścieranie,  przyklejana  do  podkładu 
elastycznego o minimalnej grubości 6 mm.



Pytanie 5: 
Czy  w  zakres  robót  wchodzi  wykonanie  chodników i  jezdni.  Jeśli  tak  prosimy  o  dodanie  do 
przedmiaru stosownych pozycji.

ODP.:Wykonanie chodników i jezdni wchodzi w zakres robót. Przedmiar robót w załączeniu 
-”Przedmiar robót – droga wewnętrzna, parking i ciągi piesze”

Pytanie 6:
Prosimy  o  podanie  wymiarów  rolet  antywłamaniowych  z  napędem  elektrycznym  oraz  ich 
charakterystyki.

ODP.:  Zaprojektowano  zabezpieczenie  roletami  następujących  otworów  w  ścianie  w  holu  na 
parterze:

1. o wymiarach 252x110cm
2. o wymiarach 210x110cm
3. o wymiarach 165x110cm

Rolety z  napędem elektrycznym,  pancerz  aluminiowy.  Rolety z  atestem w klasie  II  wg normy 
europejskiej ENV 1627 np. firmy HIT PLUS lub równoważne.

branża sanitarna

Pytanie 7:
Przedmiar  „Przyłącze  wody  lodowej”  poz.  1.19  –  Prosimy  o  podanie  bliższych  parametrów 
dobranego agregatu np. czy ma być to wersja standardowa, wyciszona, z zespołem zbiornikowo 
pompowym, jakie ma być wyposażenie dodatkowe agregatu?

ODP.: W projekcie zastosowano zewnętrzny,  kompaktowy agregat wody lodowej z wbudowaną 
pompą i zbiornikiem np. TCAE 250 T&P3 firmy RHOSS lub równoważny
Dane techniczne:
temperatura pracy – 6/12oC
moc chłodnicza – 53.2 kW
moc elektryczna – 19.3 kW/ 3x400V
pompa o wysokości podnoszenia – 177kPa 
głośność pracy – 54 dB.


