
Lublin, dnia 13 września 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-39/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na opracowanie dokumentacji 
projektowej  na  termomodernizację  budynków  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  w  Lublinie, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Proszę o podanie zapotrzebowania na c.w.u. w obiektach objętych w przetargu.

ODP.: Zapotrzebowanie na c.w.u. Na wszystkie obiekty wynosi 60 m3 na dobę.

Pytanie 2:
Proszę  o  podanie  miejsca  lokalizacji  kolektorów  słonecznych  (czy  dachy  budynków
i  jeżeli  tak  to  jaka  jest  ich  konstrukcja  i  czy  jest  projekt  pierwotny  konstrukcji,  a  jeżeli
na ziemi to czy jest wystarczająca ilość miejsca pod ich lokalizację).

ODP.: Lokalizację kolektorów słonecznych planuje się na ziemi w pobliżu istniejącej kotłowni 
gazowo – olejowej na działce o powierzchni ok. 1 ha.

Pytanie 3:
W jakim pomieszczeniu będą zlokalizowane zasobniki ciepłej wody i bufory solarne -  czy są to 
pomieszczenia wymagające remontu i przebudowy.

ODP.:  Zasobniki  ciepłej  wody  i  bufory  solarne  będą  zlokalizowane  z  pomieszczeniu  po 
dawnym  składzie  węgla  opałowego  (tzw.  bunkrze)  przyległym  do  istniejącej  kotłowni 
szpitalnej. Pomieszczenie to wymaga remontu i przebudowy. 

Pytanie 4:
Dlaczego  na  etapie  składania  ofert  Inwestor  żąda  sprawozdania  z  badań  wg  normy
PN  EN  12975-2:2007  wydanych  przez  niezależna,  jednostkę  badawczą  potwierdzające
wymagane  parametry  kolektorów  słonecznych  na  potrzeby  c.w.u.  czy  nie  jest
to  nieporozumienie,  ponieważ  na  tym  etapie  kolektory  słoneczne  nie  zostały  dobrane  ani  też
rozmieszczone  i  można  dobrać  kolektory  wielu  producentów  i  uważamy  że  te  sprawy
techniczne  zostaną  ustalone  i  udokumentowane  na  etapie  wykonywania  projektu,
bo  to  wtedy  będzie  wiadomo  które  z  kolektorów  w  tej  inwestycji  osiągną  najlepszy  wynik
ekonomiczny  i  ekologiczny.  W  związku  z  powyższym  czy  powinniśmy  załączyć
sprawozdanie  z  badań  wielu  producentów  spełniających  wymagania  postawione
 w SIWZ?

ODP.: Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie kolektorów spełniających minimalne 
parametry  techniczne  przedstawione  w  SWIZ.  Potwierdzeniem  parametrów  powinno  być 
sprawozdanie  z  badań  wg  PN  EN  12975  -  2  w  których  zawarto  wartości  wymienionych 
parametrów  oraz konkretny typ kolektora. Spełnienie wymaganych parametrów gwarantuje 
osiągnięcie  wymaganego  efektu  ekologicznego.  Do  oferty  należy  zatem  dołączyć  jedno 
sprawozdanie,  zaproponowanego  urządzenia  -  dowolnego  producenta spełniającego 



minimalne wymagania wartości parametrów przedstawione w SWIZ.

Pytanie 5:
Czy  dla  budynków  pawilonów  1  i  2,  budynków  oddziałów  III,  XVI,  XIX  oraz  dla  budynku 
kotłowni,  kuchni i  pralni  zamawiający posiada dokumentację projektową lub odtworzeniową w 
zakresie architektury i instalacji c.o. ?

ODP.: Dokumentacja projektowa w zakresie architektury i instalacji centralnego ogrzewania 
dla Pawilonu I i II została załączona do SIWZ – załącznik nr 7.
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 3 (str. 6) „Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 
winien sporządzić inwentaryzację budowlaną do celów projektowych”.

Pytanie 6:
Czy  budynków  oddziałów  III,  XVI,  XIX zamawiający  posiada  dokumentację  projektową  lub 
odtworzeniową w zakresie  instalacji wentylacji mechanicznej ?

ODP.: Nie. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej lub odtworzonej w zakresie 
instalacji wentylacji mechanicznej dla budynków Oddziałów III, XVI, XIX.

Pytanie 7:
Jakie  są  wysokości  poszczególnych  budynków  oraz  jaką  ilość  kondygnacji 
nadziemnych/podziemnych ma każdy z nich ?

ODP.: Wszystkie budynki przewidziane do termomodernizacji nie przekraczają wysokości 12 
m.
Pawilon I: 2 kondygnacje nadziemne i piwnice.
Pawilon II: 2,5 kondygnacje nadziemne i 0,5 piwnice.
Budynek Oddziału XVI: 2 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia.
Budynek Oddziału  III:  jeden segment  –  budynek parterowy bez piwnic,  drugi  segment – 
2 kondygnacje nadziemne częściowo podpiwniczone (50%).
Budynek Oddziału XIX: dwa skrajne segmenty – budynek parterowy bez podpiwniczenia, 
środkowy segment – 2 kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem.
Budynek  kotłowni,  kuchni  i  pralni:  kotłownia  –  jedna  kondygnacja  na  poziomie  piwnic, 
kuchnia – parter i piwnica, pralnia – parter.

Pytanie 8:
Czy zamawiający odstąpi od konieczności występowania o pozwolenie na budowę w przypadku 
gdy  takie  pozwolenie  w  świetle  obowiązujących  przepisów  nie  będzie  konieczne  ?

ODP.: Tak. Zamawiający odstąpi od konieczności występowania o pozwolenie na budowę w 
przypadku, gdy takie pozwolenie w świetle obowiązujących przepisów nie będzie konieczne. 
Wówczas wymagane będzie zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie 9:
Od  dnia  otwarcia  ofert  (15.09.2010r.)  do  dnia  podpisania  umowy  może  upłynąć  14  dni 
(29.09.2010r.) do dnia zakończenia I etapu (15.10.2010r.) pozostanie 16 dni. Cz y w związku z tym 
termin 15.10.2010 r. jest terminem omyłkowym i czy istniej możliwość negocjacji tego terminu ?

ODP.: Zgodnie z Załącznikiem nr 3A (Umowa nr … zadanie 1) §4 „Przez termin wykonania 
umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, przy czym, jeśli chodzi 
o  zadanie  nr  1,  etap  I,  przez  termin  wykonania  umowy  rozumie  się  dzień  doręczenia 
Zamawiającemu  decyzji  o  prawomocnym  pozwoleniu  na  budowę”.  Terminem  tym,  jest 



zgodnie z SIWZ pkt 4 data 22.11.2010.
Termin 15.10.2010. jest wykonaniem dokumentacji wraz z kopią wniosku – zgłoszenia robót 
dla etapu II i  wykonaniem dokumentacji  wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę dla etapu III z zadania 1.
Wobec  powyższego,  termin  15.10.2010.  nie  jest  terminem  omyłkowym  i  nie  podlega 
negocjacji.

Pytanie 10:
W  Specyfikacji  istotnych  Warunków  Zamówienia,  pkt.  6.4.5.,  mowa  jest  o  sprawozdaniu  z
badań  wg  normy  PN  EN   12975  -  2:2007  wydanej  przez  niezależną  jednostkę  badawczą
potwierdzającym wymagane  parametry  kolektorów słonecznych  na  potrzeby c.w.u.  Czy norma
DIN EN 12975 - 2:2006-06 jest normą równoważną tej wymienionej w Specyfikacji?

ODP.:  Wartości  wymienionych  w  SIWZ  parametrów  należy  potwierdzić  dołączając  do  oferty 
sprawozdanie z badań wg normy PN EN 12975 – 2:2007 (w zakresie p. 6.1. normy) wydane przez 
niezależną jednostkę badawczą. 
Norma DIN EN 12975 - 2:2006-06 jest normą równoważną normie wymienionej w Specyfikacji.

Pytanie 11:
W  Specyfikacji  istotnych  Warunków  Zamówienia,  pkt.  6.4.5.,  mowa  jest  o  sprawozdaniu  z
badań  wg  normy  PN   EN  12975  -  2:2007  wydanej  przez  niezależną  jednostkę   badawczą
potwierdzającym   wymagane   parametry   kolektorów  słonecznych   na   potrzeby  c.w.u.   Czy
załączenie  do  oferty  certyfikatu  zgodności  kolektorów  słonecznych  z  normą  DIN  EN  12975-
1:2006-06  oraz  normą   DIN  EN   12975-2:2006-06  wraz  z  załącznikiem  wypełni  warunek
dołączenia dokumentów wymaganych w pkt. 6.4.5?

ODP.:  Wartości  wymienionych  w  SIWZ  parametrów  należy  potwierdzić  dołączając  do  oferty 
sprawozdanie z badań wg normy PN EN 12975 – 2:2007 (w zakresie p. 6.1. normy) wydane przez 
niezależną jednostkę badawczą. 
Zamawiający  dopuszcza  sprawozdanie  wg  starszego  wydania  normy  PN  EN  12975-1,2:2006 
zawierające wartości wszystkich parametrów, których wartości minimalne wymaga Zamawiający.

Na  podstawie  art.  38  ust  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych przesunięciu ulega  termin składania ofert z dnia 15 września 2010 roku. Nowym 
terminem  składania  ofert  jest  dzień  16  września 2010  roku,  godz.  09:00,  zaś  terminem 
otwarcia ofert jest dzień 16 września 2010 roku   , godz. 09:30.  


