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                                                                                                                ............................................................... 

 ...............................................................  

Znak: AE/ZP-27-35/18                                        Tarnów, 2018-06-01 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na wykonanie zadania pn. 

„Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego 

(kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i niezbędną  

infrastrukturą techniczną dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie” 

 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1.    Dotyczy instalacji wentylacji – Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób realizowany jest wywiew powietrza 

z instalacji obsługiwanej przez wentylator Wt2. Na dachu brak wrysowanej wyrzutni dachowej, instalacja 

nie posiada zakończenia. Prosimy o uzupełnienie projektu oraz przedmiaru robót o brakujące elementy: 

wyrzutni, podstawy i cokołu dla instalacji od wentylatora Wt2. 

2.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenie na piętrze nr 0.3 (POK. ARCHIW) 

ma zostać wydzielone pożarowo? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót o 

brakujące klapy przeciwpożarowe.  

3.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o podanie w zakres której branży wchodzi dostawa i montaż cokołów 

dachowych pod wyrzutnie i czerpnie dachowe? Jeżeli w zakres wentylacji to prosimy o wskazanie 

pozycji lub uzupełnienie przedmiaru o pozycje, w których należy wycenić cokoły dachowe.  

4.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej nr 19 d. 1.5. W przedmiarze 

zapisano, że zamontowana ma zostać kala 600x600mm, natomiast w dokumentacji Projekt wskazane jest, 

że należy zamontować klapę 400x400mm. 

5.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o poprawienie pozycji przedmiarowej nr 1 d. 1.1, w której użyto 

zapisu „Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna”. Projektowana centrala nie posiada opcji 

chłodzenia i użyty zapis jest błędny i wprowadza w błąd.  

6.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o podanie rodzaju siłowników, które mają zostać zamontowane w 

przepustnicach o wymiarach 1560x180 mm. Czy są to siłowniki 24 czy 230V?. 

7.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o uzupełnienie ilości zaworów wentylacyjnych w przedmiarze robót. 

Z naszych wyliczeń wynika, że w instalacji zamontowane mają zostać 14 szt. zaworów fi 125mm i 8 szt. 

zaworów fi 160 mm. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze brakuje 3 szt. zaworów fi 

125mm. 

8.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o uzupełnienie ilości przepustnic jednopłaszczyznowych o średnicy 

125 mm. Z naszych wyliczeń wynika, iż w instalacji powinny zostać zamontowane 9 szt. tychże 

przepustnic. 

9.    Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót, w której wycenione mają 

zostać klapy zwrotne do wentylatorów kanałowych. 

10. Dotyczy inst. wentylacji – Prosimy o podanie koloru RAL na jaki pomalowane mają zostać kratki 

wentylacyjne w projektowanej instalacji.  

11. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o wyjaśnienie czy instalacja freonowa (rury miedziane, izolacja) 

mają zostać wycenione w pozycjach 3 d. 1.3 oraz 5 d. 1.3? 

12. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o udostępnienie przekroju, na którym zaprezentowane zostanie 

rozłożenie jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych na ścianie budynku. Przekrój niezbędny jest do 

przeprowadzenia prawidłowej wyceny długości instalacji freonowych.  

13. Przedmiar elektryczny poz. 2: "Wykonanie pełnych pomiarów istniejących kabli zasilających oraz 

odpływowych" - proszę o wyjaśnienie jakich pomiarów wymaga Zamawiający - czy chodzi o wykonanie 

pomiarów izolacji kabli, czy innych? 

14. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie przewodów N2XH zamiast YnDY oraz YnKY ? 
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15. W opisie projektowym w pkt 4.6 oraz rysunku E-07 występują kable JZ-600 3G6 zasilające szafy 

światłowodowe i serwerowe, brak ich natomiast w przedmiarze - proszę o korektę. 

16. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o podanie na jakiej wysokości od powierzchni terenu mają zostać 

zamontowane jednostki zewnętrzne klimatyzatorów. Prosimy o ewentualne udostępnienie przekroju z 

pokazanymi lokalizacjami na ścianach jednostek zewnętrznych lub podanie rzędnych na jakich zostaną 

powieszone jednostki. 

17. Dotyczy inst. klimatyzacji – Prosimy o wyjaśnienie czy przewody freonowe prowadzone wewnątrz 

budynku mają być prowadzone w korytkach instalacyjnych po ścianach budynku czy w przestrzeni 

sufitów podwieszanych. 

18. Zamawiający w dokumentacji przetargowej umieścił przedmiar elektryczny z zestawieniem materiałów. Z 

uwagi na rozliczenie kosztorysowe proszę o informację, w której pozycji przedmiaru umieścić: 

a/ gips budowlany szpachlowy - 144 kg 

b/ gips budowlany zwykły - 288 kg 

c/ rura elektroinstalacyjna RLHF 16 - w poz. nr 111 obmiar wynosi 320m natomiast rury w zestawieniu 

wpisano 783,4 m 

19. Na rysunku E-07 jest wrysowana kaseta MK-2430 (na elewacji). Brak wyszczególnienia tej kasety w 

przedmiarze - czy należy ją dostarczyć w zakresie zamówienia? 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający informuje, iż instalacja wentylatora Wt2 jest wpięta do istniejącego komina wentylacyjnego i 

wyprowadzona na dach, wywiew realizowany jest poprzez istniejący komin dachowy.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Przedmiaru robót branża Wentylacja i Klimatyzacja 

- Załącznik Nr 19 do SIWZ. W uzupełnionym przedmiarze  pozycja 3d.1.2 do 6d.1.2 uwzględniono brakujące 

elementy (podstawy i cokoły). Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i 

Klimatyzacja został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.  

Ad.2 

Zamawiający informuje, iż wg Projektu Wykonawczego – Załącznik Nr 10 do SIWZ - Branża Architektura 

pomieszczenie numer 0.3 nie jest wydzielone  pożarowo  i nie są wymagane klapy p.poż. na instalacji.  

Ad.3 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Przedmiaru robót branża Wentylacja i Klimatyzacja - Załącznik 

Nr 19 do SIWZ. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja 

został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.  

Ad.4 
Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić klapę 400x400mm zgodnie ze zmienionym  

przedmiarem. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja 

został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.  

Ad.5 
Zamawiający informuje, iż w wycenie należy posługiwać się sformułowaniem „centrala wentylacyjna 

nawiewno-wywiewna” zgodnie ze zmienionym przedmiarem. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – 

Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie 

internetowej.  

Ad.6 
Zamawiający informuje, iż należy zastosować siłowniki zasilane napięciem 230V. 

Ad.7 

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć ilości zaworów zgodnie z Przedmiarem robót branża 

Wentylacja i Klimatyzacja - Załącznik Nr 19 do SIWZ. 

Ad.8 
Zamawiający informuje, iż  do wyceny należy przyjąć 6 szt. przepustnic Ø 125 zgodnie z Przedmiarem robót 

branża Wentylacja i Klimatyzacja - Załącznik Nr 19 do SIWZ. 

Ad.9 
Zamawiający informuje, iż  do wyceny należy przyjąć 2 szt klap zwrotnych Ø 100 zgodnie ze zmienionym  

przedmiarem. Zmieniony Załącznik Nr 19 do SIWZ – Przedmiar robót branża Wentylacja i Klimatyzacja 

został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.  
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Ad.10 
Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć kolor RAL 9010. 

Ad.11 

Tak, zgodnie z zapisem „z kompletem orurowania”. 

Ad.12 

Zamawiający informuje, iż w Projekcie Wykonawczym – Załącznik Nr 10 do SIWZ - Branża Architektura na  

rzutach elewacji pokazane jest rozmieszczenie jednostek zewnętrznych. 

Ad.13 

Zamawiający informuje, iż chodzi o pełne pomiary istniejących kabli wchodzących / wychodzących do / z 

złącza ZK8. 

Ad.14 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza kable N2XH zamiast YnDY oraz YnKY. 

Ad.15 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany Przedmiaru robót branża Elektryczna i Teletechniczna - 

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż ilość kabli uwzględniono w zmienionym przedmiarze 

(poz.104 i 105). Zmieniony Załącznik Nr 17 do SIWZ – Przedmiar robót branża Elektryczna i Teletechniczna 

został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.  

Ad.16 
Zamawiający informuje, iż lokalizację montażu jednostek pokazano na rysunku elewacji (A-14) w Projekcie 

Wykonawczym – Załącznik Nr 10 do SIWZ - Branża Architektura.  

Ad.17 
Zamawiający informuje, iż korytka freonowe powinny być prowadzone nad sufitami podwieszanymi. 

Ad.18 
Zamawiający informuje, iż materiały, o których mowa w pytaniu są ujęte w kilku pozycjach kosztorysowych. 

W zestawieniu całościowym występuje już sumaryczna ilość ujęta w poszczególnych pozycjach w 

przedmiarze.  

Ad.19 

Zamawiający informuje, iż kaseta MK230 wchodzi w zakres systemu RCMS w rozdzielnicy serwerowni RS. 

Kasetę  należy wycenić w pozycji rozdzielnicy: „Montaż rozdzielnicy elektrycznej serwerowni RS 0,4 kV 

stojącej , przyściennej IP30, zamykanej na zamek patentowy wg części projektowej ” (poz.116 Załącznik Nr 

17 do SIWZ - Przedmiar robót branża Elektryczna i Teletechniczna) . 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, Ad.3, Ad.4, Ad.5, Ad.9 i Ad.15, działając na podstawie 

art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i 

otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 08.06.2018r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 08.06.2018r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.9, V, 

X.1 i XI.1, Załączniku Nr 17, Załączniku Nr 19 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 


