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Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz  
z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego. 

 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 
 
 

Chojnów, 29.01.2018 
 

 
 

Wykonawcy  
bior ący udział w post ępowaniu 

 
 

WYJAŚNIENIA 1  TREŚCI SIWZ 
 
Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie 1 
W tytule przetargu Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem 
specjalistycznego sprzętu medycznego, jest wymieniony zakup sprzętu medycznego, który nie 
jest wymieniony w załączonej dokumentacji poza pozycją nr 165 i 166 przedmiaru. Czy chodzi o 
zakup wymienionych mebli czy specjalistycznego sprzętu medycznego. Specjalistyczny sprzęt 
medyczny lub meble nie są wymienione w Tabeli elementów ceny ryczałtowej, czy ceny te 
powinny być uwzględnione w Tabeli elementów ceny ryczałtowej. 
Odpowied ź 1 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia sprzęt medyczny oraz  meble do gabinetów i 
poczekalni (poz. 165 i 166 załączonego przedmiaru) nie są przedmiotem niniejszego 
zamówienia. Wyposażenie centrum medycznego w sprzęt medyczny i meble będzie 
przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie 2 
Czy kierownikiem budowy może być Technik budowlany z 43 letnim stażem pracy, 
uprawnieniami budowlanymi do samodzielnego sprawowania funkcji technicznych i kierowania 
robotami w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
Odpowied ź 2 
Wymagania odnośnie kierownika budowy Zamawiający przedstawił w siwz - Instrukcja dla 
Wykonawców, rozdział 6, pkt.6.2 / ppkt.2) / 2.2.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu może zostać dokonana przez 
Zamawiającego wyłącznie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i 
oświadczeń o których mowa w siwz, po złożeniu ofert. 
 

 
Pytanie 3 
Proszę podać ostateczny układ dachu dla części użytkowej i nieużytkowej. Rysunek 5A PW 
Architektury przekrój E wskazuje pełne deskowanie z płyt OSB. Pozycja ta nie została ujęta w 
załączonym przedmiarze. 
Odpowied ź 3 
Dla części użytkowej i nieużytkowej dachu nie należy wykonywać deskowania pod pokrycie z 
dachówki. 
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Pytanie 4 
Proszę o uzupełnienie pozycji przedmiaru o brakujące elementy związane z balustradami i 
pochwytami klatki schodowej. 
Odpowied ź 4 
Balustrada ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, balustrada jednostronna. 
Wysokość balustrady 110 cm, długość balustrady: 810 cm , długość pochwytu (fi 50mm): 840 
cm. Wypełnienie balustrady pionowe, maksymalny prześwit pomiędzy pionowymi elementami 
wypełnienia balustrady: 12 cm.  
Zgodnie z zapisami siwz ( OPZ/ pkt II/4) załączone przedmiary stanowią  jedynie materiał 
poglądowy, Wykonawca w cenie ofertowej winien również uwzględnić wszelkie inne elementy, 
które jego zdaniem wyczerpują wymagania Zamawiającego określone w OPZ i dokumentacji 
projektowej, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.   
    
Pytanie 5 
Badania geotechniczne w pkt. 2 nie wskazują poziomu stropu gruntów nośnych. Czy w związku 
z tym ilość prac ziemnych związanych z wykopem pod budynek i tereny utwardzone określone 
w przedmiarze obejmują rzeczywiste ilości nakładów rzeczowych dla tych elementów. W 
związku z niepełnymi badaniami geotechnicznymi czy Zamawiający dopuszcza rozliczanie 
robót ziemnych metodą powykonawczą. 
Odpowied ź 5 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania robót ziemnych metodą powykonawczą. 
 
 
Pytanie 6 
Jakiej klasy należy zastosować bloki Silka M 24? W opisie technicznym w pkt 3.5 podano 
wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, zaś w STWiOR 20 MPa. 
Odpowied ź 6 
Wymagana wytrzymałość bloczków silikatowych -  zgodnie z zapisami STWiOR: 20 MPA,  
 
Pytanie 7 
Czy na dachu występują akcesoria kominiarskie i płotki śniegowe? Jeśli tak, to w jakich 
ilościach. 
Odpowied ź 7 
W wycenie należy ująć wyłaz dachowy oraz ławę i stopnie kominiarskie dla komina 
wyprowadzonego z kotłowni. Nie przewiduje się płotków przeciwśniegowych. 
 
 
Pytanie 8 
Jakie mają być wymiary rynien i rur spustowych? 
Odpowied ź 8 
Rurę spustowa należy przyjąć zgodnie z projektem, czyli 70x80mm, rynna prostokątna o wym. 
125x82 mm. 
 
 
Pytanie 9 
Proszę o wskazanie grubości styropianu ekstrudowanego przy izolacji ścian fundamentowych.   
Odpowied ź 9 
Styropian ekstrudowany zastosować zgodnie z projektem architektury, grubość 15 cm. 
 
Pytanie 10 
Z nazwy postępowania: "Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem 
specjalistycznego sprzętu medycznego" wynika, że Zamawiający przewiduje zakup 
specjalistycznego sprzętu medycznego. Zarówno w opisie technicznym jak i w przedmiarach 
nie ma wzmianki na ten temat. Czy ten zakres obejmuje to postępowanie? 
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Odpowied ź 10 
Sprzęt medyczny nie jest przedmiotem zamówienia, dostawa sprzętu medycznego będzie 
objęta odrębnym postępowaniem przetargowym. Patrz również odpowiedź na pytanie 1 w 
niniejszym zestawie wyjaśnień. 
 
Pytanie 11 
Na rysunku 6E w pomieszczeniu RTG występuje folia miedziana pod wykładziną, która nie jest 
ujęta w przedmiarze – czy ten zakres prac wraz z dostawą jest po stronie Zamawiającego? 
Odpowied ź 11 
Posadzkę w pomieszczeniu RTG należy wykonać wg zgodnie z rys. 2A PW Architektura. , tzn. 
bez folii miedzianej, wykończenie posadzki płytkami ceramicznymi.  
 
Pytanie 12 
Czy można ściany pomieszczenia RTG zaprojektowanymi jako ściany żelbetowe gr. 24cm, 
zastąpić bloczkami  betonowymi lub bloczkami z betonu komórkowego TERMALICA gr. 24cm. 
Zamiana spowodowałaby znaczne obniżenie kosztów. 
Odpowied ź 12 
Ściany pomieszczenia RTG należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Pytanie 13 
Czy przedłużony termin wyłaniania Wykonawcy będzie miał wpływ na przedłużenie terminu 
wykonania zadania, np. do końca roku 2018. 
Odpowied ź 13 
Termin wykonania zadania został określony w siwz. Warunki przedłużenia terminu wykonania 
zadania również określono w siwz:  wzór umowy/ § 13 ust.1 pkt 7). 


