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TT-91/1-PN/13-2015        Rybnik, dnia 27.04.2015 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

roboty ogólnobudowlane związane z uruchomieniem pracowni przygotowania cytostatyków w Aptece Szpitalnej 
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-91-PN/13-2015) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2015 r., pod nr 85920-2015 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela poni ż-
szych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1:  „W drzwiach AL3 do drzwi rozwieranych ma być zastosowany samozamykacz podłogowy. 

Proszę o podanie typu samozamykacza lub zamianę drzwi na drzwi wahadłowe , albo 
zastosowanie samozamykacza ukrytego typu >>Bokser<<” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, i ż należy zastosowa ć samozamykacz podłogowy – typ 
odpowiedni dla drzwi aluminiowych AL3.  

 
Pytanie 2:  „W oknach podawczych wewnętrznych w śluzach w opisie jest >> Jako okno podawcze wg 

rozwiązań systemowych<<. W rozwiązaniach takich jest okno podnoszone w górę lub 
przesuwne w bok / w projekcie otwierane lub uchylne/. Proszę o podanie sposobu 
otwierania i jak mają funkcjonować okna O1 i O2.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, i ż należy zastosowa ć okna podawcze otwierane 
(rozwierne) - jak podano w dokumentacji projektowej . 
 
Pytanie 3:  „Proszę o przesłanie rysunku nr 3- rzut parteru / numeracja przekrojów ścianek aluminio-

wych/.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący informuje, i ż załącznik 1.D.1.4_Rys.3 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia ( „Rzut parteru – Architektura” ) zawiera numeracj ę przekrojów ścianek 
aluminiowych: 

- dla ścianki AL/1-1 przekrój 1-1  
- dla ścianki AL/2-2 przekrój 2-2  
- dla ścianki AL/3-3 przekrój 3-3  
- dla ścianki AL/4-4 przekrój 4-4  
- dla ścianki AL/5-5 przekrój 5-5.  

 

Pytanie 4:  „Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić załącznik nr1.C.6 – wyposażenie 
niemedyczne.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący potwierdza, i ż należy wyceni ć załącznik o którym mowa w powy ż-
szym pytaniu. Ponadto zamawiaj ący informuje, i ż zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia – obliczon ą warto ść netto i brutto nale ży poda ć w punkcie 1.6 zał ącznika 
nr 1.E ( „Formularz cenowy” ).    
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Pytanie 5:  „Czy w wycenie należy ująć drzwi o symbolu Al4 -  brak w przedmiarze. Prosimy o uzupeł-
nienie przedmiaru.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący doprecyzowuje, i ż w wycenie nale ży uj ąć drzwi AL4, które zostały 
uwzgl ędnione w dokumentacji  projektowej. 
           
Pytanie 6:  „Prosimy o potwierdzenie czy należy ująć malowanie wszystkich sufitów – brak w przed-

miarze .” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący potwierdza, i ż należy wyceni ć malowanie w standardzie ścian 
wszystkich sufitów podwieszonych o powierzchni 80,1  m2 (kolorystyka jak podano w dokumen-
tacji projektowej). 
 
Pytanie 7:  „Na zestawieniu stolarki brak elementów ścianek aluminiowy śluz materiałowych w ścianie 

AL/3-3 długości 1,3+0,65+1,27 +0,65. Prosimy  o uzupełnienie.” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący doprecyzowuje, i ż w wycenie nale ży uwzgl ędni ć elementy ścianki 
AL/3-3 o długo ści 1,3m+0,65m+1,27m+0,65m o charakterystyce zgodnej  z dokumentacj ą 
projektow ą. 
 
Pytanie 8:  „Pozycja 10 kosztorysu zawiera płaszcze z blachy ocynkowanej. Na których kanałach 

należy wykonać płaszcze?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący informuje, i ż płaszcze z blachy ocynkowanej nale ży wykona ć 
zgodnie z zapisami p. 1.7. Sie ć kanałów - WYMAGANIA OGÓLNE zał ącznika nr 1.D.2.1  do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Opis techniczny – wentylacja mechaniczna 
i klimatyzacja” ). 

 
Pytanie 9:  „Według projektu dla układu wentylacji wywiewnej 1W oraz 1aW wyrzutnie powietrza  

należy wyprowadzić ponad dach obiektu. Przy zachowaniu wymaganych warunkami 
technicznymi odległości wyrzutni od czerpni powietrza i okien istnieje możliwość montażu  
wyrzutni bezpośrednio na elewacji budynku jako ściennych? Czy Inwestor dopuszcza 
takie rozwiązanie?” 

Pytanie 10:  „Czy system wentylacji jedno rurowej firmy Helios można zamienić na wentylatory 
kanałowe? Dla każdego systemu zostałby zainstalowany wentylator kanałowy TD Silent 
wraz z regulatorem obrotów i tłumikiem akustycznym. Całość układu będzie 
funkcjonować wraz ze sterowaniem centrali nawiewnej.” 

Odpowied ź 9 i 10:  Zamawiaj ący nie dopuszcza rozwi ązań opisanych w powy ższych pytaniach – 
nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków  zamówienia w zakresie uj ętym w powy ż-
szych pytaniach.  
 
Pytanie 11:  „Zgodnie z przedmiarem robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ofercie 

należy uwzględnić: >>umiejscowienie agregatu w pomieszczeniach technicznych (za 
ścianą pracowni cytostatyków) i podłączenie go przewodami cieczowo-gazowymi z chło-
dnicą w centrali nawiewnej<<. Projektowany agregat freonowy musi mieć zapewnioną 
swobodną cyrkulacje powietrza świeżego- jeżeli zostanie on umieszczony w pomie-
szczeniu zamkniętym to montaż jest niezgodny z zaleceniami producenta. Skutkuje to 
oczywiście przegrzaniem urządzania, awariami  a w ostateczności spaleniem sprężarki 
wskutek wysokiej temperatury. Prosimy o wyjaśnienie.” 

 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż jednostka zewn ętrzna powinna zosta ć zamontowana 
na ścianie zewn ętrznej budynku, a nie jak podano w zał ączniku nr 1.C.2 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w pomieszczeniu techn icznym przyległym do pracowni 
cytostatyków. 

 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 30.04.2015 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
            


