
Lublin, dnia 6 kwietnia 2012 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-13/12

Wszyscy Wykonawcy, zaproszeni do złożenia ofert

W związku ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na:   „Termomodernizację  budynków  Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublinie  dofinansowana ze  Środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEMU ZIELONYCH 
INWESTYCJI - GIS”., Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Branż  a sanitarna      

1. Z uwagi na krótki termin na przygotowanie oferty przetargowej prosimy o udostępnienie 
kosztorysów ślepych (z nakładami rzeczowymi) w formacie ath dla wszystkich branży.

2. Prosimy o udostępnienie  rysunków w formacie dwg,  co umożliwi,  wykonanie rzetelnej 
wyceny.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o:
• projekt instalacji wentylacji dla Oddziału III
• projekt instalacji c. o. dla Oddziału XIX
• projekt instalacji wentylacji dla Oddziału XIX
• przedmiar dla instalacji wentylacji dla Oddziału XIX
• opis techniczny i przekroje dla instalacji wentylacji dla Pawilonu 2
• projekt instalacji c. o. dla Oddziału XVI
• projekt instalacji wentylacji dla Oddziału XVI

Brak powyższych dokumentacji uniemożliwia rzetelne sporządzenie oferty.

Branża elektryczna:
4. Brak przedmiarów na roboty elektryczne dla: 
a.   Pawilonu II. 
b.  Budynku oddziału III. 
c.   Budynku oddziału XVI.
d.  instalacji  Kolektorów  Słonecznych  (Inst  oświetl.;  gniazd  wtykowych;  odgromową;  poł. 
wyrównawczych; uziemień; zasilanie rozdz. TS;)
- prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o powyższe przedmiary, które przecież należy 
dołączyć do oferty zgodnie z SIWZ.

Branża budowlana:
5.  Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego brakujących przedmiarów:
-Budynek Oddziału III  -  roboty budowlane zgodnie z punktem 15,  16,  17,  18 Harmonogramu
rzeczowo - finansowego;
-Budynek   Oddziału   XVI   -  roboty  budowlane  zgodnie   z  punktem   23,   24,   25,  26
Harmonogramu rzeczowo-finansowego;



- Budynek  Oddziału  XIX  - roboty  budowlane  zgodnie  z  punktem   31,   32,   33,  34 
Harmonogramu rzeczowo – finansowego;
-  Budynek  Kotłowni,  kuchni  i  pralni  -  roboty  budowlane  zgodnie  z  punktem 39,  40,  41,  42
Harmonogramu rzeczowo – finansowego;
- Instalacja kolektorów słonecznych - roboty budowlane zgodnie z punktem 48 Harmonogramu
rzeczowo – finansowego.
Odp.: Zamawiający nie posiada:
- wersji kosztorysów ślepych (z nakładami rzeczowymi) w formacie ath, 
-rysunków w formacie dwg. 
Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opublikowana na stronie internetowej 
zamawiającego www.snzoz.lublin.pl w dniu 29 marca 2012 r. (zmiana treści SIWZ).

Pytanie 2:
W związku  z  zapisami  SIWZ  z  pkt  11.2.  Szczegółowe  wymagania,  jakim  ma  odpowiadać 
opracowanie kosztorysowe, mówiącym, iż należy dołączyć do oferty kosztorysy szczegółowe wraz 
z zestawieniem materiałów, prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej 
(ath), co znacząco ułatwi wykonawcom przygotowanie oferty i pomoże uniknąć nieścisłości w 
przygotowanych ofertach.
Odp.: Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej (ath).

Pytanie 3:
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż nie  ma  wymogu  zachowania  w  kosztorysach  ofertowych
podstaw, numeru specyfikacji technicznej i opisu pozycji identycznych z udostępnionymi przez
Zamawiającego przedmiarami robót, natomiast jest konieczność podania ilości robót identycznych
z zawartymi w przedmiarach i skorygowanych w odpowiedziach Zamawiającego.
Odp.:  Kosztorysy  należy  wykonać  ściśle  wg  udostępnionego  przedmiaru  robót,  zmiany  są 
niedopuszczalne,  za  wyjątkiem  zmian  przewidzianych  przez  Zamawiającego  w  niniejszych 
odpowiedziach.

Pytanie 4:
W uzupełnionej  w  dniu  29.03.2012  r.  dokumentacji  brakuje  przedmiaru  o  nazwie  „wola"  dla 
Oddziału  XIX,  który  występuje  w  dokumentacji  zamieszczonej  28.03.2012  r.  Prosimy  o 
wyjaśnienie  czy  wyżej  wymieniony  przedmiar  także  należy  traktować  jako  część  aktualnej 
dokumentacji, a co za tym idzie dokonać wyceny wyszczególnionego w nim zakresu robót?
Odp.: W dokumentacji zamieszczone w dniu 28.03.2012 w załączniku nr 2 – przedmiary robót 
został  omyłkowo zamieszony dokument pn:  „wola”  i  nie należy go wyceniać.  Prawidłowy,  do 
wyceny, przedmiar znajduje się w dokumentacji zamieszonej dnia 29.03.2012 r. (załącznik nr 2- 
przedmiary robót – oddział XIXPRI).

Pytanie 5:
Prosimy o zmniejszenie z 10% na 3% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  W 
związku z faktem iż planowany proces budowlany jest bardzo rozciągnięty w czasie ryzyko 
po stronie Zabawiającego jest minimalne ponieważ w danym czasie i tak będzie realizowany 
dany etap  prac o dużo mniejszej  wartości  w odniesieniu do całości  kontraktu.  Ponadto ze 
względu na bardzo  dużą wartość zamówienia zabezpieczenie w wysokości 3 % i tak będzie 
stanowiło  bardzo  dużą kwotę.  Za  wystawienie  gwarancji  należytego  wykonania,  firmy 
ubezpieczeniowe przeciętnie  pobierają 1  % wartości  kontraktu  co w przypadku niniejszego 
kontraktu będzie stanowiło dość dużą kwotę, która to będzie uwzględniona w finalnej wartości 
oferty.  Dlatego  też w  celu  uzyskania  atrakcyjnych  ofert  przetargowych  prosimy  o  zmianę 



powyższego warunku.

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  na  5%  wartości  oferty  brutto  wynikającej  z  formularza  cenowego.  W  związku  z 
powyższym:

1) § 9 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

§ 9
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
oferty brutto wynikającej z formularza cenowego w wysokości ………………… w 
formie.................................................................................................................................

2) pkt 14 SIWZ: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY otrzymuje brzmienie: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- 5 % wartości oferty brutto wynikającej z 
formularza ofertowego”.

Pytanie 6:
W  pkt.  5.4  SIWZ  Zamawiający  żąda  załączenia  do  oferty  harmonogramu  rzeczowo 
-finansowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w/w harmonogram został mu dostarczony 
przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy?
Odp.:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na dostarczenie  harmonogram rzeczowo- finansowego przez 
wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy. W związku z powyższym Zamawiający: 

1) skreśla punkt 5.4. SIWZ.

2) zmienia § 2 ust. 2 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 
przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany wg wzoru ustalonego 
w załączniku  nr  6  do  SIWZ.  Wykonawca jest  uprawniony  za  zgodą  Zamawiającego  dokonać 
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez zmiany terminu wykonania umowy, o którym 
mowa w ust. 1.”

Pytanie 7:
§ 5 pkt. 2 zdanie drugi - czy za roboty dodatkowe, nie ujęte w kosztorysie Zamawiający zapłaci 
niezależnie, od wynagrodzenia podstawowego określonego w § 5 pkt. l niniejszej umowy?
Odp:  Zamawiający odmawia udzielenia odpowiedzi na tak zadane pytanie. Przedmiotem pytania 
nie  jest  wyjaśnienie  SIWZ,  a  ustosunkowanie  się  Zamawiającego  do  hipotetycznej  sytuacji 
faktycznej mogącej zaistnieć na etapie realizacji umowy, dodatkowo pytanie zawiera przyjętą przez 
Wykonawcę definicję robót dodatkowych.  

Pytanie 8:
§  5  pkt.  9  -  Czy  Wykonawca  na  koniec  danego  okresu  rozliczeniowego  może  przedłożyć 
Zamawiającemu    oświadczenie    o    niezaleganiu    z    należnościami    wymagalnymi    wobec
Podwykonawcy?
Odp.: Zamawiający  wymaga  by  do  każdej  faktury  częściowej  Wykonawca  dołączał  pisemne 
oświadczenie  Podwykonawcy  o  niezaleganiu  z  należnościami  wymagalnymi.  Zamawiający 
zastrzega, że zapłata faktury końcowej może nastąpić dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę 
oświadczenia  Podwykonawcy  potwierdzającego,  że  Wykonawca  zapłacił  mu  całe  należne 
wynagrodzenie,  niezależnie od tego,  kiedy roszczenie o zapłatę  tego wynagrodzenia stanie  się 



wymagalne. 

Pytanie 9:
§  7  pkt  l  ppkt.3  -  zapis  niezgodny  z  art.  82  ustawy-  Prawo  Upadłościowe  i  naprawcze  -
prosimy o wykreślenie powyższego zapisu;
Odp:  Zapis § 7 pkt  l  ppkt.3 projektu umowy nie ma związku z treścią  art.  82 ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze. 

Pytanie 10:
§8 pkt. 2. - prosimy o sprecyzowanie w jakich przypadkach Wykonawca ma wymienić na nowe 
wbudowane materiały, urządzenia lub inne elementy w okresie gwarancji - Wykonawca nie będzie 
ponosił kosztów nieuzasadnionej wymiany. Wymiany danego elementu na nowy, wolny od wad 
dokonuje się wyłącznie w przypadku gdy wady nie da się usunąć i uniemożliwia ona prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia lub jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.
Odp: Postanowienie § 8 ust 2 projektu umowy jest analogiczne do postanowień art. 577 § 1 k.c. 
Decyzja o wyborze uprawnienia Zamawiającego w ramach gwarancji będzie podejmowana przez 
Zamawiającego biorąc pod uwagę specyfikę danego przypadku. 

Pytanie 11:
Dotyczy  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  -  w  poz.  49    występują  koszty  dotyczące 
„Nadzoru  Inwestorskiego  i  autorskiego".  Ponieważ  nie  są  to  koszty  na  które  Wykonawca  ma 
wpływ, bo uzależnione są one od Inwestora oraz od jednostki z którą Inwestor zawarł umowy    w 
sprawie  sprawowania  nadzoru  autorskiego,  prosimy  o  podanie  wszystkim  oferentom  kwot 
przewidzianych na pokrycie tych kosztów lub wykreślenie tej pozycji z harmonogramu.
Odp.: W  Harmonogramie  rzeczowo-finansowym  nie  należy  wypełniać  poz.  49  -”Nadzór 
Inwestorski i autorski"

Pytanie 12:
Dotyczy  SIWZ  pkt  11.2  -  Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  do  oferty  Wykonawcy  sporządzając 
kosztorys metodą szczegółową mogą załączyć do oferty kosztorysy ofertowe wydrukowane w 
wersji  uproszczonej  tj.  zawierające  opis  pozycji,  ilości  przedmiarowe,  wartości  jednostkowe 
poszczególnych robót oraz wartość całkowitą każdej pozycji wraz z załączeniem do kosztorysu 
wykazu materiałów.
Odp.:Należy  załączyć  kosztorys  sporządzony  metodą szczegółową,  zamawiający  nie 
dopuszcza wydrukowania kosztorysów ofertowych  w wersji uproszczonej.

Pytanie 13:
Wzór  umowy   par  5  ust.  4   -  czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość miesięcznego 
fakturowania za wykonane elementy robót w oparciu o sporządzone  i zatwierdzone kosztorysy 
powykonawcze?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę w/w postanowienia projektu umowy.

Pytanie 14:
Wzór umowy  par 8 ust. 2  - wnosimy o wykreślenie końcowego zapisu tego punktu od słów 
„zgodnie  z  wyborem  Zamawiającego,  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego”  i 
wpisanie zwrotu „jeżeli usunięcie wad z dostarczonych i wbudowanych uprzednio materiałach 
nie  jest  możliwe,  w  terminie  ustalonych  przez  strony,  uwzględniając  technologiczne 
możliwości wykonania w tym terminie”
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę w/w postanowienia projektu umowy.



Pytanie 15:
Wzór umowy par. 10 ust.2 pkt1)- prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT ulegnie zmianie wynagrodzenie brutto należne wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania 
po dacie wejście w życie zmienionych przepisów podatkowych. 
Odp.:  Zamawiający potwierdza,  że w przypadku zmiany stawki  podatku VAT ulegnie zmianie 
wynagrodzenie brutto należne wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania po dacie wejście w 
życie zmienionych przepisów podatkowych.

Pytanie 16:
Występują niezgodności  w  przedmiarach  na  instalacje  c.o.  dla  budynku Kotłowni,  Oddziału  III,
Oddziału XIX, Oddziału XVI a opisami technicznymi odnośnie izolacji termicznej. Wg opisów
technicznych  dla  tych   obiektów  izolacje   mają  zostać wykonane  z  wełny  mineralnej  firmy
np. Rockwool typ TERMOROCK w płaszczu z folii PVC lub typ FLEXOROCK w płaszczu
osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej natomiast w przedmiarach w opisach pozycji występują
otuliny poliuretanowe. Prosimy o udzielenie jednoznacznej informacji  z  jakiego materiału mają
zostać wykonane izolacje termiczne. Jeżeli mają zostać wykonane z wełny mineralnej, to prosimy
o  umieszczenie  na  stronie  Zamawiającego  poprawionych  przedmiarów lub  też kosztorysów z
pokazaniem jakie materiały i w jakich ilościach mają zostać uwzględnione w danych pozycjach.
Odp.: Izolacje termiczne mają być wykonane z otuliny z wełny mineralnej w płaszczu osłonowym 
z folii  PVC (np. Rockwool typ TERMOROCK)  lub w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii 
aluminiowej (np. Rockwool typ FLEXOROCK).

Pytanie 17:
W poz.  12 przedmiaru dotyczącego Instalacji  c.o.  dla  Oddziału  III  w opisie pozycji  wiersz 4
wymieniony jest demontaż izolacji wraz z płaszczem fi 50 mm w ilości 0,49*60,00 = 29,4m2. Ilość
ta nie jest sumowana z ilościami demontowanej izolacji dla  średnic 25-40 mm wymienionych w
wierszach powyżej. Czy w związku z tym Zamawiający zgadza się by oferenci zwiększyli obmiar
tej pozycji z 107,12 m2 na 136,52 m2?
Odp.: Należy zwiększyć obmiar pozycji nr 12 z wartości 107,12 m2 na 136,52 m2.

Pytanie 18:
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze na Instancje c.o.  dla Pawilonu 1 brakuje pozycji
8, 43 - 49 Czy to jest wynik błędu w numeracji podczas sporządzania przedmiaru czy też należy tu 
uwzględnić jakieś prace? Jeśli tak to jakie?
Odp.: Brak wymienionych pozycji wynika tylko z błędu w numeracji.

Pytanie 19:
W przedmiarze na Instalację c.o. dla Pawilonu 1 w poz. 9 oraz przedmiarze dla Pawilonu 2  w poz. 8 
występują dwa rodzaje zwężek. Ogólna ich ilość dla poszczególnych pozycji w obu przypadkach wynosi 
4 szt. Prosimy o informację ile zwężek stalowych o śr. 80/65 mm, a ile o śr. 65/50 mm należy ująć w 
materiałach dla tych pozycji.
Odp.: Należy ująć 2 zwężki 80/65 oraz 2 zwężki 65/50.

Pytanie 20. 
Przedmiary na Instalację c.o.  dla Pawilonu 1 oraz Pawilonu 2 Dział  izolacje termiczne.  Proszę  o 
wyjaśnienie:
-  w  jaki  sposób  obliczane  były  współczynniki  o  których wartości  przemnażane są  długości 
izolacji dla poszczególnych średnic dając wartość obmiaru dla poszczególnych pozycji, z obliczeń
nie wynika by były to obwody zewnętrze dla danych wielkości izolacji. Współczynniki te nie wynikają 



również z KNRów
- w jaki sposób należy przedstawić materiały wchodzące w skład pozycji dotyczących izolacji
termicznych. Czy długość użytej do ocieplenia rurociągu izolacji należy pomnożyć przez normę
wynikającą z użytej podstawy obmiaru bez względu na to jakie wielkości otuliny sporządzający
kosztorys wymienił w danej pozycji? Czy określenie w ten sposób ilości materiału potrzebnego do
wykonania izolacji nie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niewłaściwe?
Odp.:Współczynniki  służą  do  określenia  powierzchni  izolacji.  W każdej  pozycji  podana  została 
długość  izolacji  (rury),  średnica  rurociągu  oraz  grubość  izolacji  termicznej.  Są  to  informacje 
wystarczające do wyceny oraz złożenia zamówienia na materiał.

Pytanie 21.
W przedmiarze na Instalacje c.o. dla Pawilonu 2 w poz. 15 w ostatnim wierszu wymieniony jest
grzejnik H-20/50/16 1  szt. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie,  że chodzi tu o grzejnik o
wysokości 500 mm i długości 1600 mm.
Odp.: Poz. 15- Zgodnie z projektem chodzi o grzejnik o długości 1600 mm.
   
Pytanie 22.
Czy w pozycjach 70-72 przedmiaru na Instalacje c.o, dla Pawilonu 2 należy uwzględnić jakieś
materiały? Jeśli tak prosimy o informacje jakie.
Odp.: Poz.  70-72-  Należy  zastosować  zaślepki  o  średnicy  odcinanej  rury,  zgodnie  ze  sztuką 
budowlaną

Branż  a elektryczna:      

Pytanie 23. 
W projekcie na instalację kolektorów słonecznych - branża elektryczna, występują latarnie solarne 
parkowo-ogrodowe LSP1006 do oświetlenia placu kolektorów słonecznych, natomiast brak ich w 
przedmiarze robót, jak również kabli nn zasilających w/w latarnie.
-prosimy o wyjaśnienie, czy wchodzą w zakres przetargu, jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie
przedmiaru robót.
Odp.:  Montaż  lamp solarnych został  uwzględniony  w pozycji  220 przedmiaru  robót.  Ponadto 
lampy solarne nie wymagają zasilenia z sieci a tym samym nie potrzebują kabli nn.

Pytanie 24.
W tablicy TS (Instalacja solarna) i w przedmiarze robót występuje układ automatyki regulacyjnej i 
kontrolno-pomiarowej DigENERGY wraz z czujnikami temperatury, - prosimy o dane dotyczące 
w/w układu i czujników temperatury (ile szt?), niezbędne do należytej wyceny tych robót.
Odp.  Do wyceny należy przyjąć 17 szt. czujników typu Pt 1000 oraz 1 szt. czujnik temperatury 
zewnętrznej.

Pytanie 25.
Na stronie internetowej z materiałami przetargowymi umieszczonymi przez Zamawiającego znajduje 
się plik Prawidłowy Załącznik nr 2-Przedmiary Robót opatrzony datą 29-03-2012r. Znajdują się w 
nim  spakowane  podwójne  przedmiary  robót  (każdy  przedmiar  występuje  w  dwóch  identycznie 
podpisanych  plikach  pdf).  Prosimy  o  wyjaśnienie  które  z załączonych  przedmiarów  robót  są 
prawidłowe, lub o korektę zamieszczonych przedmiarów, tak aby wykonawcy byli w stanie korzystać z 
tych  samych  dokumentów.  Prosimy  również o  zamieszczenia  przedmiarów  robót  w  wersji 
edytowalnej (ath), co w znacznym stopniu ułatwi przygotowanie ofert.
Odp.: Spakowane  podwójnie  przedmiary  robót  są  identyczne  pod  względem  zawartości  -  
zdublowane.  Należy  wycenić  je  jednokrotnie.  Błąd  nie  był  zamierzony  i  wynika  



z nieprawidłowego zachowania oprogramowania pakującego ZIP.

Pytanie 26.
W  przedmiarze  robót  termomodernizacji  pawilonu  II  w pozycji  1.33  oraz  1.34  występuje
wykonanie pokrycia dachowego z płyt korytkowych na  ściankach ażurowych murowanych z cegły.
Brak jest na ten temat informacji w dokumentacji projektowej pawilonu II.  Prosimy o uzupełnienie
dokumentacji  projektowej dotyczącej wykonania pokrycia dachowego w celu sprawdzenia ilości i
rodzaju w/w oraz pozostałych robót związanych z przebudową stropodachu.
Odp.: W załączniku nr 4 Dokumentacji projektowej pawilonu 2 objętego termomodernizacją w opisie 
technicznym  do  projektu  budowlanego  podano  szczegółowo  zakres  prac  i  sposób  wykonania 
ocieplenia stropodachu, na istniejącym stropodachu niewentylowanym. W załączniku nr 2- Przedmiary 
robót do Pawilonu II (termomodernizacja) został omyłkowo zamieszczony przedmiar robót pod nazwą 
„Przebudowa stropodachu” poz. 1.1 – 1.59 i nie należy go wyceniać. Prawidłowy do wyceny jest 
przedmiar pod nazwą „Renowacja pokrycia dachowego” poz. 1.1. - 1.26.

W załączniku „  Przedmiar  robót  pt.  Renowacja  pokrycia  dachowego”  znajduje  się  nowy 
przedmiar robót od poz. 1.1. do poz. 1.26, pozostałe przedmiary są  powtórzone i  nie należy ich 
wyceniać na nowo.

 Zamieszczony opis do projektu budowlanego szczegółowo określa  zakres robót i  sposób 
wykonania  renowacji  pokrycia  dachowego.  Zastosowane technologie  o  ustalonych  standardach 
jakościowych są powszechnie znane i dostępne. Załączony (znacznie uproszczony) przedmiar robót 
oraz wiedza techniczna oferenta w pełni umożliwia rzetelną wycenę robót.

Pytanie 27.
W  przedmiarze  robót  termomodernizacji  pawilonu  II  w pozycji  1.48  występuje
domurowanie kominów wolnostojących wieloprzewodowych. Brak jest na ten temat informacji  w 
dokumentacji   projektowej   pawilonu   II.   Prosimy   o   uzupełnienie   dokumentacji   projektowej 
dotyczącej wykonania w/w robót.
Odp.: W załączniku nr 4 Dokumentacji projektowej pawilonu 2 objętego termomodernizacją w opisie 
technicznym  do  projektu  budowlanego  podano  szczegółowo  zakres  prac  i  sposób  wykonania 
ocieplenia stropodachu, na istniejącym stropodachu niewentylowanym. W załączniku nr 2- Przedmiary 
robót do Pawilonu II (termomodernizacja) został omyłkowo zamieszczony przedmiar robót pod nazwą 
„Przebudowa stropodachu” poz. 1.1 – 1.59 i nie należy go wyceniać. Prawidłowy do wyceny jest 
przedmiar pod nazwą „Renowacja pokrycia dachowego” poz. 1.1. - 1.26.

W załączniku „  Przedmiar  robót  pt.  Renowacja  pokrycia  dachowego”  znajduje  się  nowy 
przedmiar robót od poz. 1.1. do poz. 1.26, pozostałe przedmiary są  powtórzone i  nie należy ich 
wyceniać na nowo.

Wykonanie prostych prac demontażowych i montażowych jak naprawa kominów i czapek oraz 
uzupełnianie  tynków  nie  wymaga  opracowania  dokumentacji  projektowej  (są  to  roboty 
odtworzeniowe).

Pytanie 28.
W  przedmiarze  robót  termomodernizacji  pawilonu  II  występują roboty  budowlane  takie,  jak:
pokrycie stropodachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,  wykonanie izolacji  termicznej z
wełny mineralnej,  montaż włazów kominiarskich,  wykonanie obróbek blacharskich,  montaż rur
spustowych i  rynien dachowych oraz wykonanie tynków na  ściankach kolankowych.  Brak jest
natomiast  jakiejkolwiek dokumentacji  projektowej  dotyczącej  w/w zakresu, pozwalającej  na
sprawdzenie ilości  i  rodzaju robót.  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  projektowej  w tym 
zakresie.



Odp.: W załączniku nr 4 Dokumentacji projektowej pawilonu 2 objętego termomodernizacją w opisie 
technicznym  do  projektu  budowlanego  podano  szczegółowo  zakres  prac  i  sposób  wykonania 
ocieplenia stropodachu, na istniejącym stropodachu niewentylowanym. W załączniku nr 2- Przedmiary 
robót do Pawilonu II (termomodernizacja) został omyłkowo zamieszczony przedmiar robót pod nazwą 
„Przebudowa stropodachu” poz. 1.1 – 1.59 i nie należy go wyceniać. Prawidłowy do wyceny jest 
przedmiar pod nazwą „Renowacja pokrycia dachowego” poz. 1.1. - 1.26.

 W załączniku „  Przedmiar  robót pt.  Renowacja pokrycia dachowego” znajduje się  nowy 
przedmiar robót od poz. 1.1. do poz. 1.26, pozostałe przedmiary są  powtórzone i  nie należy ich 
wyceniać na nowo.

Wykonanie prostych prac demontażowych i montażowych jak odróbki blacharskie,montaż rur
spustowych i rynien dachowych oraz wykonanie tynków na  ściankach kolankowych  nie wymaga 
opracowania dokumentacji projektowej (są to roboty odtworzeniowe).

Pytanie 29.
W przedmiarze robót termomodernizacji pawilonu II  w pozycji 2.1 występuje naprawa  pokrycia 
dachowego.  Prosimy  o  udostępnienie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  w/w  zakresu, 
pozwalającego na sprawdzenie ilości i rodzaju robót, gdyż jedyne informacje na ten temat dostępne są 
w  opisie  technicznym,  co  nie  jest  wystarczające  do  rzetelnego  przygotowania  oferty 
uwzględniającej wszystkie niezbędne roboty.
Odp.: W załączniku nr 4 Dokumentacji projektowej pawilonu 2 objętego termomodernizacją w opisie 
technicznym  do  projektu  budowlanego  podano  szczegółowo  zakres  prac  i  sposób  wykonania 
ocieplenia stropodachu, na istniejącym stropodachu niewentylowanym. W załączniku nr 2- Przedmiary 
robót do Pawilonu II (termomodernizacja) został omyłkowo zamieszczony przedmiar robót pod nazwą 
„Przebudowa stropodachu” poz. 1.1 – 1.59 i nie należy go wyceniać. Prawidłowy do wyceny jest 
przedmiar pod nazwą „Renowacja pokrycia dachowego” poz. 1.1. - 1.26. 

W załączniku „  Przedmiar  robót  pt.  Renowacja  pokrycia  dachowego”  znajduje  się  nowy 
przedmiar robót od poz. 1.1. do poz. 1.26, pozostałe przedmiary są  powtórzone i  nie należy ich 
wyceniać na nowo.

Pytanie 30.
W  przedmiarze  robót  termomodernizacji  budynku  kotłowni,  kuchni  i  pralni  w  dziale  5
występuje ocieplenie stropodachu wentylowanego, w dziale 6 renowacja pokrycia dachowego na
stropodachu wentylowanym i w dziale 7 ocieplenie stropodachu z renowacją pokrycia. Brak jest
natomiast dokumentacji  projektowej dotyczącej w/w zakresu, z wyjątkiem informacji  zawartych w
opisie  technicznym.  Prosimy u uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  o  cześć rysunkową dla
wspomnianych robót  w celu sprawdzenia ich ilości  i  rodzaju,  co pozwoli  na przygotowanie
rzetelnej wyceny uwzględniającej wszystkie niezbędne do wykonania roboty.
Odp.: Zdaniem  zamawiającego  załączona  dokumentacja  - część  rysunkowa  projektu  wraz  z 
opisem,  przedmiarami i wizją lokalną, podparta wiedzą techniczną oferenta, w pełni umożliwia rzetelną 
wycenę robót. Zastosowane technologie są powszechnie znane i dostępne o ustalonych standardach 
jakościowych.  Projekt uzupełniamy o rysunek z rzutem dachu budynku kotłowni, kuchni i pralni. 
(Załącznik pod nazwą „Rzut dachu kotłowni, kuchni i pralni”)

Pytanie 31.
W  opisie  technicznym  termomodernizacji  budynku  kotłowni,  kuchni  i  pralni  występuje
informacja, iż budynek usytuowany jest na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof, M.
Kaczyńskiego  SPZOZ w Lublinie,  w  obrębie  zespołu  dworsko  -  parkowego w dawnych



Abramowicach, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Prosimy o informacje,
czy w związku z planowanymi pracami budowlanymi została wydana zgoda na ich prowadzenie
przez miejscowego Konserwatora Zabytków. Jeśli  nie,  to prosimy o potwierdzenie, iż dokonanie
wszelkich formalności w tym zakresie jest po stronie Zamawiającego.
Odp. : Zamawiający posiada decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w  Lublinie  znak  IN/4010/LU-1384/4786/10  z  dnia  2010-10-29  na  „Prowadzenie  robót 
budowlanych  związanych  z  ociepleniem  budynku  i  stropodachu  oraz  wymianę  stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku kotłowni, kuchni i pralni Szpitala Neuropsychiatrycznego 
w Lublinie”.

Pytanie 32.
W  przedmiarach  robót  termomodernizacyjnych  dla  oddziałów  III,  XVI  i  XIX  wyst ępują
roboty  związane  z  dociepleniem i  renowacją pokrycia  stropodachów.   Brak  jest  natomiast
dokumentacji projektowej   dla w/w  zakresu, z  wyjątkiem  informacji  zawartych w opisach
technicznych.     Prosimy   o  uzupełnienie   dokumentacji  projektowej   o   część  rysunkową  dla
wspomnianych robót  w celu sprawdzenia ich ilości  i  rodzaju,  co pozwoli  na przygotowanie
rzetelnej wyceny uwzględniającej wszystkie niezbędne do wykonania roboty.
Odp.: Zdaniem  zamawiającego  załączona  dokumentacja  - część  rysunkowa  projektu  wraz  z 
opisem,  przedmiarami i wizją lokalną, podparta wiedzą techniczną oferenta, w pełni umożliwia rzetelną 
wycenę robót. Zastosowane technologie o ustalonych standardach jakościowych są powszechnie znane i 
dostępne.   Projekty  uzupełniamy  o  rysunki  z  rzutem dachu budynku  Oddziału  III,  XVI  i  XIX.
(Załączniki  pod  nazwami  „Rzut  dachu Oddziału  III”,  „Rzut dachu Oddziału  XVI”,  „Rzut  dachu 
Oddziału XIX”)

Pytanie 33.
W  związku  z  koniecznością wykonania  fundamentów  dla  konstrukcji  wsporczej  pod
kolektory słoneczne, prosimy o udostępnienie dokumentacji  geologicznej terenu, na którym zostaną
wykonane kolektory. Po dokonaniu wizji  lokalnej zaobserwowano, iż teren ten jest podmokły i
może wymagać robót ziemnych pozwalających na osuszeniu i umocnieniu podłoża gruntowego.
Odp.  Ze względu na to, że konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne zalicza się  do kategorii 
geotechnicznej  nr  1  jej  posadowienie  w  terenie  nie  wymaga  badań  geologicznych.  Zamawiający 
zapewnia, że teren ten nie jest podmokły.

Pytanie 34.
Prosimy  o  udostępnienie  inwentaryzacji  elementów  oświetlenia  zewnętrznego  na  elewacjach
budynków, koniecznych do uwzględnienia przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych.
Odp.: Oprawy oświetleniowe znajdują się przy drzwiach zewnętrznych  budynków. Dodatkowo 
na  ścianach oddziału XVI znajdują się oprawy typu ulicznego (6 szt.). Ilość i rodzaj prac do 
wyceny  jest  zamieszczony  w  przedmiarze  do  wszystkich  budynków  objętych 
termomodernizacją. 

Pytanie 35.
W  związku  z  koniecznością wykonania  robót  rozbiórkowych  poprzedzających  prace
dociepleniowe budynków szpitala, prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek, pozwalającego na
sprawdzenie ilości i rodzaju koniecznych do wykonania prac.
Odp.:  Ilości  i  rodzaj  koniecznych  do  wykonania  prac  rozbiórkowych   typu  demontaż  krat 
okiennych, klamer włazowych, przegród balkonów i tarasów, balustrad balkonowych, obróbek 
blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych,  opasek  itp.  Zamawiający  podał  w  zamieszczonych 



przedmiarach  do  każdego  z  budynków  objętych  termomodernizacją.  Te  proste,  w/w  prace 
demontażowe nie wymagają wykonania projektu.

Pytanie 36.
W związku  z  w/w  brakami  w  dokumentacji  projektowej,  udostępnieniu  przez  Zamawiającego 
Prawidłowych  załączników:  nr  4  -  Dokumentacji  projektowej,  nr  3  -  STWIOR  i  nr  2 
-Przedmiarów robót, jak również koniecznością sprawdzenia ilości i rodzaju robót
wymienionych w przedmiarach Zamawiającego, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 
25-04-2012r.  Czas  ten  pozwoli  na  opracowanie  rzetelnych  ofert  przez  wykonawców, 
uwzględniających wszystkie roboty, które są niezbędne do wykonania przy realizacji zadania o tak 
dużej skali.
Odp.:  Zamawiający  zmienia  termin  składania  ofert  na  16  kwietnia  2012  r.  godz.  9:00. 
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:30.

Branża sanitarna:  
Pytanie 37.
W przedmiarze  dotyczącym instalacji  wentylacji  dla  Pawilonu  2  w poz.  1  występuje  Wentylator 
łazienkowy  EDM-8O firmy  Venture  Industries  lub  równoważny  w  ilości  6  szt,  a  w  poz.  2 
Wentylator  łazienkowy  EDM-200  firmy  Venture  Industries  lub  równoważny  w  ilości  2  szt. 
Obmiary te nie zgadzają się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Zarówno z rysunków, 
jak  i  z  zestawienia  elementów  instalacji  wentylacji  mechanicznej  wynika,  że  wentylatorów 
EDM-80  powinno  Być  7 szt.,   a  wentylatorów  EDM-200   1   szt.   Prosimy  o  udzielenie 
informacji czy oferenci sami mogą dokonać zmian w obmiarach,  lub też o  wskazanie   w jaki 
sposób   ma   zostać   przewidziana   w  kosztorysie   ofertowym   wycena wentylatorów w ilości 
wynikającej z dokumentacji.
Odp.: Należy wycenić wentylatory łazienkowe zgodnie z załączonym przedmiarem tj. poz. 1  - 6 szt., 
poz. 2 –  2 szt.

Pytanie 38.
W przedmiarze  dotyczącym instalacji  wentylacji  dla  Pawilonu 2  w poz.  4  występuje  Wentylator 
kanałowy TD 160/100N firmy Venture Industries lub równoważny w ilości 1 szt. Wentylator ten nie 
występuje    w    dokumentacji    (rysunki,    zestawienie    elementów)  udostępnionej    przez 
Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie czy wentylator ten należy ująć w wycenie.
Odp.: Należy wycenić wentylator kanałowy zgodnie z załączonym przedmiarem tj. poz. 4  - 1 szt.

Pytanie 39.
W przedmiarze  dotyczącym instalacji  wentylacji  dla  Pawilonu  2  w  poz.12  występuje  Kratka 
wentylacyjna  okrągła  KROS 100P firmy  Dospel  lub  równoważne  w  ilości  2  szt.  Kratka  ta  nie 
występuje    w    dokumentacji    (rysunki,    zestawienie  elementów)  udostępnionej  przez 
Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie czy wentylator ten należy ująć w wycenie.
Odp.: Należy wycenić kratkę wentylacyjną okrągłą zgodnie z załączonym przedmiarem tj. poz. 12 - 2 
szt.

Pytanie 40.
Prosimy o dokonanie korekt przedmiarów robót w następującym zakresie:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTŁOWNI, KUCHNI I PRALNI
• Uzupełnienie przedmiaru robót o mycie ścian strumieniem wody pod ciśnieniem, w ilości 

913,03m2



• Uzupełnienie przedmiaru robót o gruntowanie płynem, gruntującym WEBER PG223 tynków 
piaskujących się, w ilości 913,03m2

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU III (ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 
DLA MŁODZIEŻY, ODDZIAŁ NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ)
• Uzupełnienie przedmiaru robót o mycie ścian strumieniem, wody pod ciśnieniem, w ilości 

1205,05 m2
• Uzupełnienie przedmiaru robót o gruntowanie płynem gruntującym WEBER PG223 tynków 

piaskujących się, w ilości 1205,05m2
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU XIX (OLAZA, ODDZIAŁ 
DETOKSYKACYJNY DLA NARKOMANÓW, ODDZIAŁ I)
• Uzupełnienie przedmiaru robót o mycie ścian strumieniem wody pod ciśnieniem, w ilości

1185,28m2
• Uzupełnienie przedmiaru robót o gruntowanie płynem gruntującym WEBER PG223 tynków

piaskujących się, w ilości l l85,28 m2
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU XVI (ODDZIAŁ 
PSYCHOGERIATRYCZNY)
• Uzupełnienie przedmiaru robót o mycie ścian strumieniem wody pod ciśnieniem, w ilości 

826,27m2
• Uzupełnienie przedmiaru robót o gruntowanie płynem gruntującym WEBER PC223 tynków 

piaskujących się, w ilości 826,27m2
Odp.: Zamawiający  nie  dokona  korekt  przedmiarów  robót  w  zakresie  proponowanym  przez 
Wykonawcę.

Pytanie 41.
W związku z występowaniem w przedmiarach robót termomodernizacyjnych oddziałów III, XVI, XIX 
oraz budynku kotłowni pozycji dotyczących wymiany instalacji  odgromowych  tych   budynków, 
prosimy   o   przekazanie   rysunków   inwentaryzacyjnych   instalacji odgromowych do usunięcia 
oraz projektu nowych instalacji.
Odp.:  Wykonanie prostych prac demontażowych i  montażowych dotyczących wymiany instalacji 
odgromowych nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej (są to roboty odtworzeniowe).

Pytanie 42.
Prosimy  o  udzielenie  informacji,  czy  w  budynkach  objętych  termomodernizacją  oraz
robotami  instalacyjnymi  występują  elementy  budynków  wykonane  z  azbestu,  takie  jak.:
pokrycie  dachowe,  izolacje,  obudowy,  osłony  rur,  kanały,  itp.  Jeśli  tak  to  prosimy  o
przekazanie  dokumentacji  zawierającej  inwentaryzacje  powyższych  elementów  w  celu
oszacowania  i  uwzględnienia  w  ofercie  kosztów  związanych  z  niezbędnym  demontażem  i
utylizacja elementów azbestowych.
Odp.:  Zamawiający  zapewnia,  że   w  budynkach  objętych  termomodernizacją  oraz  robotami 
instalacyjnymi nie występują żadne elementy budynków wykonane z azbestu.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w pozycjach w  kosztorysach ofertowych dot. Instalacji 
centralnego ogrzewania we wszystkich obiektach objętych termomodernizacją:

1. Montaż rurociągów ze stali węglowej  ocynkowanej zewnętrznie w systemie KAN-THERM 
STEEL.

2. Wykonanie stalowych rur przyłącznych (gałązek) do grzejników.
Ceny jednostkowe dotyczące w/w pozycji winny zawierać oprócz montażu rur  wszelkie niezbędne 



kształtki,  łączniki,  akcesoria  i  materiały  pomocnicze  konieczne  do  prawidłowego  wykonania 
instalacji. W pozycjach tych dopuszcza się dowolne kształtowanie robocizny i sprzętu.

Jednocześnie informujemy Państwa, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  wyznacza  nowy  termin  składania  
i otwarcia ofert, tj. 

Termin składania ofert – 16 kwietnia 2012 r. godz. 9:00. 
Termin otwarcia ofert – 16 kwietnia 2012r. godz. 9:30


