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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej generalnego remontu i przebudowy Oddziału Położniczego i Noworodkowego
Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
Szpital Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Proszę o podanie powierzchni całkowitej przebudowy ( czy planowana przebudowa jest częścią większego
budynku lub jest to budynek samodzielny ).
Odpowiedź Zamawiającego:
Planowana przebudowa zlokalizowana jest na I piętrze VI piętrowego budynku . Powierzchnia użytkowa wynosi
891 m2, powierzchnia całkowita wynosi 1018,83 m2
Pytanie nr 2
Proszę o podanie czy projektowana przebudowa znajduję się w budynku niskim, średniowysokim czy wysokim.
Odpowiedź Zamawiającego:
Planowana przebudowa znajduje się w budynku wysokim
Pytanie nr 3
Proszę o podanie czy obiekt spełnia wymogi ochrony pożarowej ( czy jest wymagane sporządzenie ekspertyzy i
uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych ).
Odpowiedź Zamawiającego:
Wymagane będzie zatwierdzenie projektu przez rzeczoznawcę ds. ppoż
Pytanie nr 4
W siwz zamieszczono akapit: „opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy pomieszczeń garażowych – 3
tygodnie od daty zawarcia umowy”- o jakie pomieszczenia garażowe chodzi ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Omyłka pisarska – postępowanie nie dotyczy pomieszczeń garażowych. Zamawiający modyfikuje Zaproszenie
do złożenie oferty poprzez wykreślenie słowa „garażowych” – zmodyfikowane Zaproszenie w załączeniu.
Pytanie nr 5
Proszę o podanie czy należy wykonać inwentaryzację całego obiektu czy tylko w zakresie objętych przebudową?
Odpowiedź Zamawiającego:
Inwentaryzację należy wykonać w zakresie objętym przebudową
Pytanie nr 6
Proszę o podanie czy w ramach projektu instalacji sanitarnych należy wykonać projekt instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy wykonać projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Pytanie nr 7
Proszę o podanie czy w budynku są wymagane systemy SAP i DSO.
Odpowiedź Zamawiającego:
W budynku wymagany jest system SAP
Pytanie nr 8
Czy istnieje możliwość załączenia rzutu i przekroju z zakresem planowanej przebudowy oraz planu
zagospodarowania obiektu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Rzut i przekrój w załączeniu
Pytanie nr 9
Proszę o podanie czy projekt instalacji gazów medycznych ma również obejmować źródła ( sprężarkowania,
tlenowania itp.)
Odpowiedź Zamawiającego:
Projekt instalacji gazów medycznych nie ma obejmować źródła (sprężarkownia , tlenownia )

