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Wszyscy uczestnicy
postępowania
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „rozbudowę i przebudowę pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania w celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Powiatowym w
Mielcu”.

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane
pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dotyczy SIWZ:
W pkt II.19.e - jest zapis, że; " okres gwarancji na windę obejmuje 1 raz w miesiącu przegląd i konserwację"
prosimy o informacje jakiej windy dotyczy ten zapis?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z modyfikacją z dnia 22.05.2018 r.
Pytanie nr 2, dotyczy Projekt Wykonawczy Architektury:
W opisie do P Wyk Arch pkt 4.6, ostatnie dwie "kropki" tj. wyposażenie pomieszczenia socjalnego i wyposażenie
pomieszczeń sanitarnych w przedmiarze robót ujęto tylko zabudowę meblową kuchni
- prosimy o informację czy wycena winna zawierać także pozostałe elementy wyposażenia wymienione w w/w pkt ? jeżeli
tak prosimy o podanie które oraz określić standard tych elementów
Odpowiedź Zamawiającego:
W wycenie należy uwzględnić tylko zabudowę meblową pomieszczenia socjalnego.
Pytanie nr 3, dotyczy Projekt Wykonawczy Architektury:
Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe wyposażenie ruchome; stoliki, krzesła szafy ( w tym szafy wbudowane , szafa z roletą
w pom 02), nie wchodzi w zakres oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
W ofercie należy uwzględnić tylko szafę z roletą mocowaną do stropu w pomieszczeniu 02.
Pytanie nr 4, dotyczy Gazy Medyczne:
W projekcie wykonawczym branży sanitarnej w części dotyczącej instalacji gazów medycznych na rysunkach 15.S i 16.S
zaprojektowano instalację gazów medycznych (tlenu i próżni) zakończona punktami poboru gazów jednakże bez
zastosowania strefowego zespołu kontrolno-zaworowo-informacyjnego który zgodnie z obowiązującą normą PN EN ISO
7396-1: 2016 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 :Systemy rurociągowe do sprężonych gazów
medycznych i próżni” powinien zabezpieczać daną strefę instalacji co w przypadku przedmiotowej inwestycji stanowią
pomieszczenia Nr 03, 04, 05 w remontowanej części budynku.
Prosimy o informację czy Zamawiający wymagał będzie zamontowania na przedmiotowej instalacji gazów medycznych w/w
urządzenia jakim jest strefowy zespół kontrolno-zaworowo-informacyjny dla dwóch gazów (O,V) który należałoby
umiejscowić w pom. 02 (poczekalnia) w/w budynku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Instalacja gazów medycznych wpięta będzie w istniejący zespół kontrolno-zaworowo-informacyjny i nie będzie wymagany
dodatkowy zespół.

Pytanie nr 5, dotyczy Gazy Medyczne:
W projekcie wykonawczym branży sanitarnej w części dotyczącej instalacji gazów medycznych na rysunkach 15.S i 16.S
zaprojektowano instalację gazów medycznych (tlenu i próżni) która zasilana jest z istniejących rurociągów w bud. „G”. W
miejscu wpięcia instalacji brak zaworów odcinających zabezpieczających projektowany odcinek instalacji co jest nie zgodnie
z obowiązującą normą PN EN ISO 7396-1: 2016 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 :Systemy
rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”.
Prosimy o informację czy Zamawiający wymagał będzie zamontowania w/w zaworów odcinających w miejscu wpięcia do
rurociągów istniejących.
Odpowiedź Zamawiającego:
W miejscu wpięcia do istniejącej instalacji należy zamontować zawory odcinające.
Pytanie nr 6, dotyczy Instalacje sanitarne:
W związku z koniecznością zdemontowania istniejących elementów instalacji sanitarnych tj. armatury, rurażu itp prosimy o
zamieszczenie rysunku inwentaryzacji elementów sanitarnych lub załączenie wykazu takich elementów przewidzianych do
demontażu. Chodzi głownie o studzienki kanalizacji deszczowej, wpusty podłogowe i ruraż kanalizacyjny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Elementy istniejącej instalacji sanitarnej wewnętrznej zaznaczone są w opisie i rysunkach Inwentaryzacji budowlanej, oraz w
Projekcie Zagospodarowania Terenu, na której zaznaczono zewnętrzne instalcje do demontażu.

Pytanie nr 7, dotyczy Instalacje sanitarne:
Nawiązując do ogłoszenia przetargowego proszę o wyjaśnienie zapisu i przesłanie specyfikacji pozycja 287, 289 i 290
zamieszczonych w przedmiarze zał. 7 str. 26 i 27. Czy Szpital będzie zamawiał do wraz z montażem instalacji gazów
medycznych panele ścienne medyczne, kolumny i mosty medyczne?
Odpowiedź Zamawiającego:
Inwestor nie będzie zamawiał wymienionych urządzeń a wyjście gazów medycznych zakończone będzie ścienną tablicą
poboru gazów medycznych.

