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PZP-225/20/2010/5         

         

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-04-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na Przebudowę pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na 

przychodnię przyszpitalną.  

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie 1 

W pozycji 157 przedmiaru napisano: "Poręcze przy schodach jako gotowy wyrób" 2 kpi oraz 

w pkt. 6.13.8. "" .. Przy pochylni umieścić pochwyt gotowy metalowy zabezpieczony 

antykorozyjnie w kolorze grafitowym na wysokości 90-110 cm od poziomu nawierzchni" . 

opis tej pozycji jest za mało sprecyzowany. Prosimy o doprecyzowanie opisu tego elementu i 

udzielenie odpowiedzi:  

- z jakiej średnicy rur ma być wykonany pochwyt, Prosimy o podanie długości pochwytu. Czy 

ma być to pochwyt podwójny - czyli poręcz na wysokości 90 cm i 110 cm, czy pojedynczy? 

czy konstrukcja ma być najpierw ocynkowana, a potem malowana proszkowo - czy tylko 

malowana farbami przeciwrdzewnymi i nawierzchniowymi. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Balustrada schodów zewnętrznych: strona lewa- dł. ok. 12,65 m; strona prawa- dl. ok. 8,50 m.  

Pochwyt przy pochylni zewnętrznej: dl. ok. 19,0 m.  

Pochwyt przy schodach wewnętrznych w łączniku: ok. 2,0 m x 2.  

Pochwyty z rur stalowych 042,4 mm ocynkowane i malowane proszkowo, montowane na 

wysokości 110 cm od wykończonej posadzki.  

 

 

Pytanie 2 

W poz. 91 w warstwach pod posadzki z zaprawy cementowej gr 20 mm - napisane jest 

wylewka samopoziomująca 3 mm . Czy to ma być 3 mm czy 30 mm ? Uwaga w następnej 

pozycji jest dodatek za zmianę grub o 10 mm.  

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Docelowa grubość warstwy wyrównującej to 3 mm (wylewka samopoziomująca). 

 



 
System ProPublico © Datacomp Strona 2/2 

Pytanie 3 

Czy w pozycji 165 nie powinna być obudowa kanałów wentylacyjnych płytami systemowymi 

ognioodpornymi np. EI60 - wymóg przepisów p.poż.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Wentylacja pomieszczeń zamyka się w obrębie jednej kondygnacji i jednej strefy pożarowej, 

zatem nie jest wymagana obudowa kanałów wentylacyjnych materiałem ognioodpornym. 

 

Pytanie 4 

W poz. 171, 172 i 173 brak określenia jakiej gęstości wełnę należy zastosować - prosimy o 

uzupełnienie opisu.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Płyty z wełny mineralnej twardej do izolacji stropów i stropodachów niewentylowanych, 

gęstość objętościowa 150-:-180 kg/nr'. 

 

Pytanie 5 

W przedmiarze brak wyceny pkt: 6.4.2.Nowe ścianki działowe murowane z cegły dziurawki 

kl. 5 gr. 6,5 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany działowe łączyć z 

istniejącymi ścianami betonowymi za pomocą kątowych łączników metalowych, a ze 

ścianami murowanymi za pomocą bruzd. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Powiązanie nowych ścianek działowych z murem betonowym ujęto w pozycjach 69 i 70, a ze 

ścianami murowanymi w poz. 33 i34 przedmiaru. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl w zakładce 

pytania i odpowiedzi. 

         Zamawiający 

http://www.bip.ocr.pl/

