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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  nie  przekraczającej  równowartości 
5000000  euro  na  wykonanie roboty  budowlanej  polegającej  na  wykonaniu  remontu  posadzek  na  oddziale 
dziecięcym,  chirurgicznym,  ginekologicznym,  wewnętrznym strona  lewa  i  prawa  w ciągach  komunikacyjnych, 
wymiana poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczenia na łazienkę dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych  w  oddziale  ginekologicznym  w  SPZOZ  w  Sokółce  przy  ul.  Gen.  Wł.  Sikorskiego  40  na 
podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek do niniejszej SIWZ. 

Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2012   Nr ogłoszenia – 23831 - 2012; z dnia 27.01.2012          

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:  

1. W przedmiarach robót na oddziałach objętych zamówieniem dotyczących wymiany poręczy na ścianach 
uwzględniono tylko reperację i podmalowanie miejsc uszkodzonych, natomiast w opisie technicznym 
zakres pac do wykonania pkt. 5 uwzględniono malowanie ścian farbami akrylowymi zmywalnymi dotyczy 
to również sufitów, które mają być szpachlowane. Czy w ofercie należy ująć powyższe roboty, jeżeli tak to 
proszę  o podanie ilości.

Odpowiedź: Nie,  zgodnie z przedmiarem robót.
2. W przedmiarach robót dotyczących wymiany poręczy na ścianach objętych zamówieniem na oddziałach 

uwzględniono ogólnie – poręcze i odbojnice – jednak nie podana jest szerokość odbojnicy (czy 20cm lub 
15, 10 itp) oraz czy są to odbojnice naklejane. W opisie technicznym pkt. 3 uwzględniono również montaż 
narożników. Prosimy o podanie szerokości odbojnic (gdyż ilość będzie taka sama jak poręczy) oraz czy 
należy montować narożniki, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Zamówieniu podlegają poręcze, bez odbojnic pod pojęciem narożniki projektant i Zamawiający 
rozumie półokrągłe zakończenie poręczy zgodnie z systemem C/S Acrovyn.

3. W przedmiarach nie ujęto wywozu gruzu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Należy dodać pozycję wywóz gruzu odpowiednio:   Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 3,70m  3   

,,Remont posadzek na oddziale Ginekologicznym...”;  Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 3,5m  3   ,,Remont   
posadzek na oddziale chirurgicznym...”;     Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 10m  3   ,,Remont posadzek na   
oddziale wewnętrznym...”; Dodać poz.8 kosztorysu ofertowego 4m  3   ,,Remont posadzek na oddziale   
dziecięcym...”; Dodać poz.36 kosztorysu ofertowego 1m  3   ,,Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę...”;   

4. W poz. 25 przedmiaru w WC dla niepełnosprawnych przyjęto brodziki natryskowe – syfon do brodzika. 
Czy do wyceny należy ująć brodzik czy tylko syfon brodzikowy?

Odpowiedź:  Do wyceny należy ująć kratkę ściekową rys. nr. 2 dokumentacji technicznej   ,,Dostosowanie   
pomieszczenia na łazienkę...”  .  

5. W przedmiarach w WC dla niepełnosprawnych nie ujęto izolacji pionowej i poziomej z folii w płynie. Czy 
należy uwzględnić izolację z folii w płynie, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić izolację poziomą z folii w płynie 5m  2  . Dodać poz.37 kosztorysu   
ofertowego ,,Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę...”

6. W opisie technicznym podano wykładzinę antypoślizgową w systemie Tarkett. Prosimy o podanie 
parametrów technicznych, jakie powinna spełniać zastosowana wykładzina.

Odpowiedź: W  ykładzina homogeniczna min. 15 lat gwarancji, odporność na poślizg klasa DS, grubość warstwy   
użytkowej min. 2mm, odporność na ścieranie grupa T.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
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