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O D P O W I E D Z I na pytania  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”Przebudowę i rozbudowę Opolskiego Centrum Rehabilitacji w 

Korfantowie – etap II”, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”. 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców  

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji. 

 

1. Projekt kanalizacji zewnętrznej deszczowej wykonany jest na nieaktualnym Projekcie 

Zagospodarowania Terenu (Sieci Zewnętrzne-rys. 1). Zgodnie z rysunkiem rys. 1-D projekt 

zagospodarowania terenu-droga pożarowa zaprojektowano wpusty drogowe od WI -W4 oraz 

odwodnienia liniowe w ilości 2 szt na które brak projektu (brak podłączenia, średnic, studni 

kanalizacyjnych przy zmianie spadku i prowadzenia sieci),  

Odpowiedź: należy wycenić i powiązać z projektem drogi pożarowej   

 

2. Proszę o potwierdzenie, że wewnętrzną Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy 

wykonać w całości z rur stalowych ocynkowanych, łączonych poprzez gwintowanie.3 Czy 

wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać w systemie rur PCV, czy w 

niskoszumowym, np. Wavin AS?  

Odpowiedź: Wykonawca może wykonać jak w zapytaniu lub zastosować rozwiązania równoważne  

 

3. Proszę o potwierdzenie, czy zgodnie z opisem technicznym wszystkie grzejniki należy przyjąć z 

firmy VNH?  

Odpowiedź: Wykonawca może wykonać jak w zapytaniu lub zastosować rozwiązania równoważne  

 

4. Czy przy sporządzaniu oferty należy zgodnie z przedmiarem robót-instalacje sanitarne, wycenić 

„PRZYŁĄCZ WODY” i „PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ”. Z informacji uzyskanych 

podczas wizji na obiekcie wiadomo, ze zakres ten został już wykonany.  

Odpowiedź: Należy wycenić przyłącz wody (od ulicy Parkowej – sieci zewnętrzne) a przyłącz 

kanalizacji sanitarnej w powiązaniu z już wykonaną. 

 

5. Przedmiar robót „Instalacje sanitarne” nie zawiera zbiornika wody deszczowej i filtru wody 

deszczowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o podanie parametrów technicznych w/w 

elementów oraz uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź: elementy wymienione w zapytaniu nie są przedmiotem postępowania i nie należy ich 

wyceniać 

6. W przedmiarach brak pozycji uwzględniającej wykonanie wpust6w drogowych, Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z dokumentacją i projektem droga pożarowa 

 



 

7. W przedmiarach brak pozycji uwzględniającej odwodnienia liniowe np. ACO dla terenu objętego 

zakresem przetargu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru,  

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z dokumentacją i projektem droga pożarowa 

 

8. W odpowiedzi z dnia 2012-12-20 „Odpowiedzi na pytania PZP-22516_12 - czwarte” Pytanie 49 

Zamawiający informuje, że „Pracownia Diagnostyki Obrazowej została wykonana, oraz Dział 

Farmacji i Izba Przyjęć. Zakres ten został wyłączony z postępowania przetargowego.”. W 

dokumentacji znajduje się rysunek diagnostyki obrazowej nr GM-2b „Instalacja gazów medycznych 

wraz ze źródłami ich zasalania oraz sygnalizacją świetlno- akustyczną”, gdzie do pomieszczeń nr 

0BR006, IZPO1S, 17P014, l2P012, IZPO1O doprowadzono instalację gazów medycznych, które 

uwzględnia także przedmiar gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie 

instalacji gazów medycznych do pomieszczeń nr 0BR006, IZPO1S, IZPO14, IZPO12, IZPO1O nie 

jest przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź: Tak są wyłączone z postępowania  

 

2. Jeśli doprowadzenie instalacji gazów medycznych do pomieszczeń nr OBROOG, IZP015, IZP014, 

IZPO12, IZPO1O nie jest przedmiotem zamówienia, to prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie 

należy wyceniać w przedmiarze „Przedmiar robót - instalacje sanit.pdf,, działu nr 10.2 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA.  

Odpowiedź: Nie należy wyceniać  

 

3.  Jeśli źródła gazów medycznych z rysunku nr GM-2b sprężonego powietrza technicznego oraz 

rozprężalnia podtlenku azotu i rozprężalnia dwutlenku węgla nie są przedmiotem zamówienia, to 

prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać w przedmiarze „Przedmiar robót - 

instalacje sanit.pdt „ działów dla rozprężalni nr 10.3.1 DWUTLENKU WĘGLA i 103.2 

PODTLENKU AZOTU oraz działu nr 10.4.1 SPRĘŻONEGO POWIETRZA TECHNICZN EGO.  

Odpowiedź: Dla źródeł zasilania gazów medycznych należy adoptować pomieszczenie energetyczne 

rozbudowy a urządzenia rozdzielni zamontować w istniejącej rozdzielni energetycznej (są to 

sąsiadujące ze sobą pomieszczenia na rzucie przyziemia) 

 

 4. Jeśli źródła gazów medycznych z rysunku nr GM-2b sprężonego powietrza technicznego oraz 

rozprężalnia podtlenku azotu i rozprężalnia dwutlenku węgla nie są przedmiotem zamówienia, to 

prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać w przedmiarze „Przedmiar robót - 

instalacje sanit.pdt „działów dla rozprężalni nr 10.3.1 DWUTLENKU WĘGLA i 103.2 PODTLENKU 

AZOTU oraz działu nr 10.4.1 SPRĘŻONEGO POWIETRZA TECHN ICZN EGO.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje instalacji CO2, pozostałe należy wycenić zgodnie z 

przedmiarem robót 

 

5. W odpowiedzi z dnia 2012-12-21 Odpowiedzi na pytania PZP-225/16/12 - piąte.pdf Pytanie nr 5, w 

którym wykonawca prosi O „aktualny szczegółowy projekt wykonawczy instalacji sprężonego 

powietrza technicznego (powietrze takie niezbędne jest do zasilania opisanych w przetargu 

konkretnych sterylizatorów konkretnej firmy— patrz zał. 11/30 p. 27)” Zamawiający odpowiada, że: 

Dokumentacja, na podstawie której prowadzone jest postępowanie jest kompletna i umożliwia 

złożenie ofert w wyznaczonym terminie.” Natomiast w zamieszczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji brak rysunku pomieszczeń sterylizacji tylko miejsce, gdzie znajdują się pomieszczenia 

sterylizacji na rysunku technologii jak na fragmencie.  

Brak także przedmiaru dla pomieszczeń sterylizacji. W związku z powyższym prosimy o jasne 

określenie czy instalacja sprężonego powietrza technicznego do sterylizacji jest przedmiotem 

zamówienia?  

Odpowiedź:  Zgodnie z dokumentacją. 

 

6. Jeśli do pomieszczeń sterylizacji należy doprowadzić sprężone powietrze techniczne, to prosimy o 

przekazanie:  

- projektu lub przedmiaru z określeniem długości i średnic rurociągu sprężonego powietrza 

technicznego  



 

- wskazanie do jakich pomieszczeń należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza technicznego 

oraz czym ją zakończyć  

- miejsca wpięcia instalacji sprężonego powietrza technicznego.  

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją 

 

 

          

          Zamawiający 

       Wojciech Machelski 

 

 

 


