Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 27.07.2016r

DZP/19PN/2016
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Realizację projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału
Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału
Laryngologii) wraz z częściową adaptacją poddasza – etap II”. Sygn. sprawy DZP/19PN/201
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1
Brak w przedmiarze robót strefowych zespołów kontrolnych (skrzynek zaworowo-informacyjnoalarmowych) 3 szt. dla 4 gazów oraz 1 szt. dla 3 gazów. Czy brakujące elementy należy ująć w ofercie
dopisując kolejne pozycje kosztorysu?
Ad. 1
Tak. Należy ująć w ofercie dopisując kolejną pozycję kosztorysu: Strefowy zespół kontrolny trzech
gazów medycznych – tlenu, spręż. powietrza i próżni SZKG-3 – 1 szt.
Zamawiający informuje że dokonał zmiany w przedmiarach w przedmiotowym zakresie.
(Załącznika nr 9 do SIWZ Przedmiary dodano dokument: zmiana pozycji kosztorysowych –
przedmiar gazy medyczne - poz. I)

Pyt. 2
Brak w przedmiarze robót sygnalizatorów alarmowych. Czy brakujące elementy należy ująć w ofercie
dopisując kolejne pozycje kosztorysu?
Ad. 2
Tak. Należy ująć w ofercie dopisując kolejną pozycję kosztorysu: Panel Alarmujący dla trzech
gazów (PA-3) + kabel – 1 szt.
Zamawiający informuje że dokonał zmiany w przedmiarach w przedmiotowym zakresie.
(Załącznika nr 9 do SIWZ Przedmiary dodano dokument: zmiana pozycji kosztorysowych –
przedmiar gazy medyczne - poz. II)

Pyt. 3
Brak w przedmiarze robót skrzynki zaworowej z 4 zaworami. Czy brakujący element należy ująć w
ofercie dopisując kolejną pozycję kosztorysu?
Ad. 3
Tak. Należy ująć w ofercie dopisując kolejną pozycję kosztorysu: Skrzynka zaworowa podtynkowa
z zaworami odcinającymi dla czterech gazów: tlenu, spr. powietrza, podtlenku azotu i próżni
(zawory 3/4'') SZ
Zamawiający informuje że dokonał zmiany w przedmiarach w przedmiotowym zakresie
(Załącznika nr 9 do SIWZ Przedmiary dodano dokument: zmiana pozycji kosztorysowych –
przedmiar gazy medyczne - poz. III)
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Pyt. 4
Brak w przedmiarze robót punktów poboru gazów medycznych. Czy brakujące elementy należy ująć
w ofercie dopisując kolejne pozycje kosztorysu?
Ad. 4
Punkty poboru gazów medycznych są przewidziane w następnym etapie robót (etap I). Obecne
postępowanie przetargowe (etap II) nie obejmuje montażu punktów poboru gazów medycznych.

Pyt. 5
Brak na rysunkach instalacji odprowadzającej zużyte gazy anestetyczne. Czy instalacja została ujęta w
przedmiarze robót?
Ad. 5
Instalacja odprowadzająca zużyte gazy anestetyczne jest przewidziana w następnym etapie robót (etap
I). Obecne postępowanie przetargowe (etap II) nie obejmuje instalacji odprowadzającej zużyte
gazy anestetyczne.

Pyt. 6
Czy w zakresie inwestycji jest dostawa i montaż kolumn sufitowych oraz nadłóżkowych paneli
elektrytczno-gazowych?
Ad. 6
W zakresie obecnego etapu robót (etap II) jest przewidziana dostawa i montaż nadłóżkowych paneli
elektryczno-gazowych. Stosowny obmiar znajduje się w przedmiarach robót - instalacje
elektryczne poz. 3 „panele nadłóżkowe”. Natomiast montaż i dostawa kolumn sufitowych jest
przewidziana w etapie I nie będącym przedmiotem obecnego postępowania przetargowego.

Pyt. 7
W której pozycji przedmiaru robót znajdują się kolumny sufitowe oraz nadłóżkowe panele
elektryczno-gazowe?
Ad. 7
Nadłóżkowe panele elektryczno gazowe znajdują się w przedmiarach robót instalacje elektryczne
poz. 3 „panele nadłóżkowe”. Natomiast montaż i dostawa kolumn sufitowych jest przewidziana w
etapie I nie będącym przedmiotem obecnego postępowania przetargowego.
Pyt. 8
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie instalacji gazów medycznych pomiędzy rysunkami nr 1
i nr 2. Który rysunek jest aktualny?
Ad. 8
W pomieszczeniu 2.38 zastosowano panele dla 3 gazów (rys.1). Rysunek nr 2 błędnie nie obrazuje
rozprowadzenia instalacji 3 gazów oraz nie obrazuje w sali nr 2.38 paneli dla 3 gazów. Ponadto
zgodnie z rysunkiem nr 1, rys. nr 2 powinien obrazować SZKG dla 3 gazów (jest dla 2 gazów) oraz
panel alarmujący dla 3 gazów PA-3.
Zamawiający zwraca uwagę, że obecny etap robót przewiduje także montaż zespołu zaworów
odcinających w obudowie podtynkowej dla 4 gazów w pomieszczeniu 2.28 (rys.1) doprowadzonych z
pionu I pietra budynku. W związku z powyższym dodatkowe pozycje do skosztorysowania obrazują
punkty 1, 2 i 3
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W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania w zakresie gazów medycznych Zamawiający
uzupełnił Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiary o dokument: zmiana pozycji kosztorysowych –
przedmiar gazy medyczne

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem obecnego postępowania przetargowego jest zakres
robót obejmujący etap II. Załączone do postępowania przedmiary robót dotyczą tylko etapu II.
Na rysunkach projektowych jest zaznaczona granica określająca zakres robót dla etapu II i I.
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