Katowice, dn. 10.08.2011r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
na kompleksową modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej Nr sprawy : ZP-11-060BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z póżń.zm. ), udzielam następującej
odpowiedzi :
Pyt.1 W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 1.9.2. jest podany wymóg odnośnie wykończenia
ścian w salach operacyjnych oraz pomieszczeniu mycia lekarzy tj. system paneli ściennych ze stali
nierdzewnej lub alternatywnie okładzina ścienna typu Polyclad. W związku z tym iż w dalszej części jest
wymagany strop podwieszony systemowy ze stali nierdzewnej oraz drzwi ze stali nierdzewnej zastosowanie
alternatywnie okładziny ściennej nie będzie współgrało z tymi elementami i efekt końcowy będzie dali od
idealnego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego jeszcze raz o przeanalizowanie tego aspektu
i wprowadzenie wymogu wykończenia ścian w podanych wyżej pomieszczeniach systemem paneli
ściennych ze stali nierdzewnej. Pragniemy zauważyć, iż panele ze stali nierdzewnej charakteryzują się
znacznie lepszymi parametrami techniczno-użytkowymi od okładzin typu Polyclad oraz dodatkowo oferują
bardzo szeroki zakres wyboru kolorystyki z palety RAL. Odp: Blok operacyjny oraz pomieszczenie mycia
lekarzy będzie wykonany w obudowie z paneli ściennych i sufitowych ze stali nierdzewnej
Pyt.2 Prosimy o podanie nośności stropy w pomieszczeniach gdzie maja być zamontowane sufity jednostki
zasilające oraz materiałów z jakich ten strop jest wykonany. Odp: Dla istniejącego stropu przewidziano
wzmocnienia dla przeniesienia dodatkowych obciążeń od kolumn i lamp operacyjnych.
Pyt.3 W przedmiarze na instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji widnieją wentylacje firmy Swegon
znów w projekcie występują centrale VTS Clima. Biorąc pod uwagę wykonanie central wentylacyjnych
w wykonaniu higienicznym proszę o sprecyzowanie producenta central, parametry central wentylacyjnych
Znacznie od siebie odbiegają i nie mogą być urządzeniami równoważnymi.
Odp: W przedmiarach wystąpił błąd w nazewnictwie do wycen proszę przyjąć parametry i typ
central zgodnie z projektem nie zmieniając pozycji kosztorysowej. W opisie kosztorysu przyjąć
centrale zgodnie z projektem.
Pyt.4 Proszę o potwierdzenie, że nie należy wycenić przedmiaru dotyczącego przekładki gazu ponieważ
jest on ujęty w przedmiarach wodno-kanal. 3-go piętra – etap I.
Odp: Potwierdzamy
Pyt.5 Proszę o potwierdzenie, że w przedmiarach wod-kanal. pozycje „ Demontaż rurociągu
z tworzyw sztucznych o średnicy 25 – 32 mm powinny być wyrażone w jednostce miary „m” a nie szt.
Odp: Potwierdzamy
Pyt.6 Proszę o potwierdzenie, że wszystkie grzejniki COSMO NOVA HV mają mieć wbudowany zawór
termostatyczny 013G0360 Danfos oraz ręczny zawór odpowietrzający, ponieważ w niektórych pozycjach
przedmiaru wod-kan brak dopisku
„pozostały opis j.w.”
Odp: Potwierdzamy
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