
Lublin, dnia 12 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 na podstawie art. 38 ust 1 lit  a) ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
W związku z  poniższymi  rozbieżnościami  miedzy  opisem materiałów w przedmiarach robót i 
opisem w dokumentacji technicznej, prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać 
izolacje cieplną przewodów,

1. W przedmiarze robót „instalCOIII" występuje izolacja otulinami poliuretanowymi natomiast 
w opisie technicznym „Oddział_III-co-opis" wyszczególniono izolację z wełny mineralnej 
typ FLEXOROCK w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

2. W przedmiarze robót „instalCOkotlownia" występuje izolacja otulinami poliuretanowymi 
natomiast  w opisie  technicznym „Kotlownia-co-opis"  wyszczególniono izolację  z  wełny 
mineralnej typ FLEXOROCK w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

3. W  przedmiarze  robót  „InstakCOola"  występuje  izolacja  otulinami  poliuretanowymi 
natomiast w opisie technicznym „Oddział_XIX-co-opis" wyszczególniono izolacje z wełny 
mineralnej typ FLEXOROCK w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

4. W  przedmiarze  robót  „Instal  COpawl"  występuje  izolacja  otulinami  poliuretanowymi 
natomiast w opisie technicznym „Pawilinl-iostal-co-opis" wyszczególniono izolację z wełny 
mineralnej typ FLEXOROCK w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

Odp.:  Izolacje  termiczne  mają  być  wykonane  z  otuliny  z  wełny  mineralnej  w  płaszczu 
osłonowym zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 2:
W przedmiarze dotyczącym instalacji wentylacji dla Oddziału XIX w poz. 29 występuje Kratka 
wentylacyjna wywiewna z czujnikiem ruchu typ BXS-876 firmy Aereco lub równoważna w ilości 
27 szt. Obmiar ten nie zgadza się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Zarówno z 
rysunków,  jak i  z  zestawienia  elementów instalacji  wentylacji  mechanicznej  wynika,  że kratek 
BXS-876 powinno być 28 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.: Ilość wentylatorów powinna być 28 szt. Oferenci mogą samodzielnie dokonać zmian w 
obmiarach z 27 szt. na 28 szt.

Pytanie 3:
W  przedmiarze  dotyczącym  instalacji  c.o.  dla  Pawilonu  2  w  poz.  15  wśród  materiałów  są 
wymienione m.in. grzejniki H-20/50/120 w ilości 7 szt. Ilość ta odpowiada ilości grzejników H-
20/50/132, które występują  w dokumentacji,  ale które nie są ujęte w żadnym innym miejscu w 



przedmiarze.  Czy  zamawiający  pozwala  na  zmianę  opisu  tej  pozycji  materiałowej  przez 
oferentów?.
Odp.: Ilość grzejników powinna być następująca:
typ H-20/50/120 – 2 szt.
typ H-20/50/132 – 7 szt.
Należy zmienić pozycję w przedmiarze zgodnie z powyższym zestawieniem.

Pytanie 4:
W przedmiarze dotyczącym instalacji c.o. dla Pawilonu 2 w poz. 15 podana ilość grzejników H-
20/50/80- 18 szt. i H-20/50/92- 27 szt. nie zgadza się z ilością zaprojektowaną. Z zrzutów wynika, , 
że grzejników H-20/50/80 powinno być 19 szt., a  grzejników  H-20/50/92- 26 szt.  Czy oferenci 
mogą zmienić obmiary?
Odp.: Ilość grzejników powinna być następująca:
typ H-20/50/80 – 18 szt.
typ H-20/50/92 – 27 szt.
Pozycja w przedmiarze bez zmian, zgodnie z powyższym zestawieniem.

Pytanie 5:
W przedmiarze dotyczącym instalacji c.o. dla Pawilonu 2 w opisie poz. 25 Zawory grzejnikowe 
termostatyczne typu RA-N o śr. 15 mm Danfoss lub równoważne, podany jest inny typ zaworu 
termostatycznego  niż  w  opisie  technicznym  (RTD-N  śr.  15  mm  firmy  Danfoss).  Prosimy  o 
informację, który typ należy wycenić oraz czy w kosztorysie oferent może poprawić opis pozycji 
lub też zmienić na prawidłowy opis materiału.
Odp.: Dotyczy Pawilonu 1 i 2:
Ze względu na wycofanie z produkcji zaworów Danfoss typ RTD-N, należy przyjąć do wyceny 
zawory Danfoss typ RA-N lub równoważne.

Pytanie 6:
W przedmiarze dotyczącym instalacji  c.o.  dla Pawilonu 2 w opisie poz. 28 Kryzy dławiące w 
połączeniach gwintowanych, Dn 15 mm-analogia montaż głowic termostatycznych typ RA 2994 
Danfoss  lub równoważnych,  również  podany jest  inny typ  głowic  niż  ten  wynikający z  opisu 
technicznego (RTD 3120 firmy Danfoss). Prosimy o informację, który typ należy uwzględnić przy 
wycenie.
Odp.: Dotyczy Pawilonu 1 i 2:
Ze względu na wycofanie z produkcji głowic termostatycznych Danfoss typ RTD 3120 model 
wzmocniony, należy przyjąć do wyceny głowice termostatyczne Danfoss typ RA 2920 (model 
wzmocniony) lub równoważne.

Pytanie 7: 
Prosimy o potwierdzenie, iż roboty budowlane o których mowa w pytaniu nr 40 z dnia 06-04-2012 
r., opisane w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach robót są poza zakresem 
zamówienia. Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy je ująć w ofercie, biorąc pod 
uwagę, iż dla przedmiotowego zadania Zamawiający przyjął rozliczanie kosztorysowe robót.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko (odp. na pytanie 40 z dnia 06-04-2012 r.), 
roboty o których mowa w niniejszym pytaniu nie wchodzą w zakres zamówienia.


