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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów SIWZ dot.  zadania pod nazwą
„Termomodernizacja  budynku  „Somatyk”  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  w  Lublinie”
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienia referencji o wartości brutto wg SIWZ i zakresem robót
odpowiadającym SIWZ lecz dla obiektów np.: Dwie referencje obiektu Domu Pomocy Społecznej i
jedna referencja dla budynku dydaktycznego typu Politechnika.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia  referencji dla obiektu Domu Pomocy Społecznej
i budynku dydaktycznego typu Politechnika. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, Ŝe zgodnie z Kat.
XI  Załącznika  do  ustawy  z  dnia  27  lipca  1994  roku  Prawo  budowlane  istnieje  rozróŜnienie
budynków słuŜby zdrowia i budynków opieki społecznej i socjalnej. Biorąc pod uwagę powyŜszą
informację nie moŜna uznać Domu Pomocy Społecznej za obiekt słuŜby zdrowia, tym bardziej za
taki obiekt nie moŜna uznać budynku dydaktycznego typu Politechnika. Budynki Domu Pomocy
Społecznej i Politechniki nie podlegają równieŜ pod przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia  10  listopada  2006  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej  (Dz. U. z dnia 24
listopada  2006  r.).  Rozporządzenie  to  wprowadza  zaś  szczegółowe  warunki  techniczne  dla
budynków słuŜby zdrowia.  Z tych teŜ  względów Zamawiający wymaga złoŜenia wykazu robót
obejmujących obiekty słuŜby zdrowia, tj. zakłady opieki zdrowotnej.

Pytanie 2: 
Prosimy o doprecyzowanie rodzaju szklenia  szkłem bezpiecznym:  czy pakiet  szybowy ma być
jednostronnie  czy  obustronnie  bezpieczny  oraz  jakiej  klasy  ma  być  szyba  bezpieczna  (czy
wystarczy szyba 33. 1).

Odp. NaleŜy zastosować  w oknach standardowe pakiety szybowe, bez konieczności stosowania
szkła bezpiecznego.

Pytanie 3: 
Prosimy o podanie ilości AERECO LHA-20-50 jaką naleŜy zastosować   w oknach aby uzyskać
po1szt. / pomieszczenie bez wentylacji.

Odp. W kaŜdym zaprojektowanym oknie naleŜy zamontować nawiewnik higrosterowany.

Pytanie 4: 
Prosimy o bliŜsze określenie i podanie typu Ŝaluzji okiennych przeciwsłonecznych.

Odp.  NaleŜy  zastosować  rolety  tekstylne,  montowane  od  wewnątrz  na  skrzydle  okiennym,
umoŜliwiające bezproblemowe otwarcie lub uchylenie okna. W skład systemu wchodzi aluminiowa



kaseta,  rura  nawojowa,  belka  dolna,  prowadnice,  mechanizm  łańcuszkowy  z  hamulcem,
umoŜliwiający  ustawić  roletę  w  dowolnej  pozycji.  Inwestor  wskaŜe pomieszczenia,  w  których
zostaną zastosowane.

Pytanie 5:
Jednocześnie  zwracamy się  z  zapytaniem czy  istnieje  moŜliwość  udostępnienia  przez  Państwa
przedmiarów w programie do kosztorysowania np. Norma Pro. Jeśli tak, prosimy o ich przesłanie
na adres: piaseczno@energvinvestors.pl lub zamieszczenie na stronie internetowej.

Odp.  Szpital  nie  posiada  przedmiarów  w  programie  do kosztorysowania  Norma  Pro.  Całość
dokumentacji została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.


