
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej                                                                    Proszowice, dnia  03.06.2014 r.
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32-100 Proszowice                                                             

              Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego
     w  trybie przetargu nieograniczonego  pn.: Termomodernizacja budynku Samodzielnego 
                             Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach  
                                                
                                                 Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2014

  
W  związku  z  wniesieniem  zapytań  przez Wykonawców,  Zamawiający  przedstawia  treść  zapytań 
i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z  2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
                                          
Pytanie 1
„Zamawiający w rozdziale VI siwz Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków pisze, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  
którzy spełniają warunki dotyczące m. in. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie,  wykonał  (zakończył)  co  najmniej  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  dociepleniu 
zewnętrznych  ścian  budynku,  o  powierzchni  ścian  min.  2000  m  2,  budynku  o  minimum   5  
kondygnacjach  o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych każda robota oraz potwierdzi, 
że  te  roboty zostały  wykonane  w sposób  należyty,  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone;

1. Ponieważ  wskazana  wartość  powyższej  roboty  w  przeliczeniu  na  cenę  1  m2  znacznie 
przekracza  obecne  ceny  rynkowe  prosimy  o  potwierdzenie,  że  przez  roboty  budowlane 
polegające  na  dociepleniu  zewnętrznych  ścian  budynku  Zamawiający  rozumie 
termomodernizację polegającą m. i. na : dociepleniu ścian zewnętrznych , wymianie instalacji 
odgromowej,  wymianie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wymianę  parapetów,  ocieplenie 
cokołów, wykonanie opasek wokół budynku,  demontaż i  montaż elementów zewnętrznych 
elewacji,  remont  balustrad i  krat  okiennych,  remont  balkonów, wejść i  podjazdów, roboty 
rozbiórkowe i wywóz gruzu ?

2. Prosimy również o odpowiedź czy w zakres powyższych prac można również uwzględnić 
docieplenie dachów i stropodachów oraz wymianę pokrycia dachowego? ”

Odpowiedź:
Wykonawca musi wykazać wykonanie 2 robót  budowlanych  w zakresie docieplenia zewnętrznych  
ścian  budynku , o powierzchni ścian  min. 2000 m², budynku o  minimum  5 kondygnacjach . Po 
spełnieniu tych  warunków ,  w wartości   robót  nie mniejszej  niż 1.000.000,  00 zł.  każda robota , 
Zamawiający  uwzględni  roboty  wymienione  w  pytaniu  towarzyszące   przy  wykonywaniu 
termomodernizacji. 

Pytanie 2 
Prosimy o zamieszczenie brakującej  dokumentacji projektowej na stronie internetowej.

Odpowiedź:
Zamawiający na stronie internetowej  zamieścił kompletną dokumentację projektową. 

Pytanie 3
„Prosimy o wyjaśnienie różnic przedmiarów w stolarce demontowanej poz. 21-37 i montowanej 
poz.41-48”.

Odpowiedź:
Dokonano ponownej analizy przedmiaru i wprowadzono następujące korekty:
W pozycjach dotyczących usunięcia drzwi i okien: 



- poz. 21: powinno być 45 szt., a nie 2 szt.
- poz. 22: w  rubryce opis i wyliczenia powinno być "wykucie z muru ościeżnic aluminiowych do 1 
m2", a nie "(...) do 2 m2", natomiast w przedmiarze powinno być 6 szt., a nie 2 szt.
- poz. 24: powinno być 3 szt., a nie 2 szt.
- poz. 27: powinno być 5 szt., a nie 1 szt.
- poz. 36: powinno być 18 szt., a nie 14 szt.
- poz. 37: powinno być 13 szt., a nie 12 szt.

• W pozycjach dotyczących montażu okien i drzwi:

- poz. 41: powinno być 15,20 m2, a nie 11,40 m2
- poz. 42: powinno być 21,81 m2, a nie 18,81 m2
- poz. 44: powinno być 5,03 m2, a nie 4,15 m2
- poz. 47: powinno być 42,03 m2, a nie 3,70 m2
- poz. 48: powinno być 3,70 m2, a nie 12,85 m2
Jednocześnie  zwracamy uwagę,  że  część  obmiaru  dotycząca  demontażu  stolarki  wyrażona  jest  w 
sztukach, a część w m2, natomiast obmiar dla montowanej stolarki przewidziany jest w m2. Ponadto 
część stolarki montowanej uwzględniono w poz. 102. "Montaż fasady aluminiowej - okna otwierane"  
oraz poz. 103. "Montaż fasady aluminiowej - montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych".

Załączono skorygowany przedmiar zgodny z założeniami projektu, w którym zawarto korekty 
ww. pozycjach.

Pytanie 4
„Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilościach stolarki przedmiar – zestawienie stolarki.”

Odpowiedź:
Różnice  między  przedmiarem,  a  zestawieniem  stolarki  wynikają  z  faktu,  iż  zestawienie  stolarki  
obejmuje wszystkie okna i drzwi szpitala, a przedmiar jedynie stolarkę wymienianą. 
Załączono skorygowany przedmiar zgodny z założeniami projektu, w którym zawarto korekty 
ww. pozycjach.

Pytanie 5
„Prosimy o wskazanie w zestawieniach które 121 szt. okien i 7 szt. drzwi z PCV oraz 11 szt. okien i 
drzwi z ALU są do zamontowania w ramach zadania.”

Odpowiedź:
Okna do wymiany znajdują się:
- na 4 piętrze (nieczynny blok operacyjny - oznaczenie na rzucie rys. nr 11.)
- w piwnicach,
- na parterze w zachodnim skrzydle budynku średniowysokiego tj. w części kuchennej z planowaną  
zmianą funkcji na tomograf (opis na rysunku rys. nr 7.)
Drzwi do wymiany znajdują się :
- na parterze 6 szt,
- w piwnicy (do archiwum) 1 szt. 
11 okien oraz drzwi pcv zostanie wymienione na 5 zestawów aluminiowych, w tym 9 okien uchylno  
otwieralnych i jedne drzwi.
Zestawy aluminiowe znajdują się na ścianie szczytowej elewacji północno-zachodniej-Frontowej oraz 
w obrębie wejścia głównego do budynku (patrz kolorystyka elewacji rys. nr 2).

Pytanie 6
„Prosimy o określenie rodzaju i grubości ziarna tynku cienkowarstwowego  na elewacji ponieważ w 
pkt 4 opisu technicznego jest akrylowy w pkt 5.1.3.1. silikatowy, silikatowo-akrylowy, silikonowy, w 
pkt 5,1.3.3. ponownie akrylowy.”

Odpowiedź:
Pkt. 5.1.3.1 dotyczy ogólnego opisu systemu docieplenia oraz możliwych rozwiązań przy tego typu 
systemie.



W projekcie przyjęto tynk cienkowarstwowy akrylowy. Grubość tynku musi być zgodna z granulacją 
kruszywa,  ta  zaś  musi  odpowiadać wytycznym  wybranego  producenta  tynku.  Wyboru  ostatecznej 
granulacji oraz fakturę tynku dokona Inwestor wraz z Wykonawcą, tak aby nawiązywał on do estetyki 
i kolorystyki budynku nowego Bloku Operacyjnego.

Pytanie 7
„Prosimy o określenie wymagań odnośnie styropianu elewacyjnego. W opisie technicznym jest 
wymagana gęstość 20 kg/m3 a  w  STWiOR  EPS 70-040.”

Odpowiedź:
Ogólny  zapis  mówiący  o  gęstości  styropianu  15-20  kg/m3  nie  stoi  w  sprzeczności  z  zapisem 
dotyczącym użycia styropianu EPS 70-040 FASADA.
Preferowany  jest  wyżej  wskazany  styropian  EPS  o  gęstości  15  kg/m3,  dopuszcza  się  jednak 
przedstawienie przez wykonawcę rozwiązania równoważnego z wykorzystaniem styropianu o gęstości 
20 kg/m3.

Pytanie 8
„Prosimy o podanie sposobu wykonania i rodzaju  materiałów do wykonania hydroizolacji ścian 
fundamentowych.”

Odpowiedź:
Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 
normami  oraz  zasadami  sztuki  budowlanej.  W  projekcie  przyjęto  hydroizolację  powłokową  bez 
substancji rozpuszczalnikowych (aby nie uszkodzić styropianu). Zastosowany preparat musi mieć w 
składzie  substancje  plastyczne  (np.  kauczukowe  lub  na  bazie  żywic)  zapewniające  elastyczność  
powłoki.  W  celu  zapewnienia  dodatkowej  ochronny  przeciwwodnej  oraz  zabezpieczenia  przed 
uszkodzeniami  mechanicznymi  płyt  styropianu  ekstrudowanego,  zaleca  się  zastosowanie 
polietylenowej membrany drenującej.

Pytanie 9
„Prosimy  o  podanie  sposobu  wykonania  i  rodzaju  materiałów  do  wykonania  hydroizolacji  płyt  
balkonowych i wykończenia balkonów.”

Odpowiedź:
Przewiduje  się  wdrożenie  kompletnego  systemu  naprawczego  balkonów  wg  zaleceń  wybranego 
producenta. Podstawowe elementy systemu naprawczego podano w Opisie Technicznym str.12 pkt.4 
tj.: system powinien zawierać min:
- preparat antykorozyjny do elementów zbrojenia,
- mieszankę do wykonania warstwy szczepnej,
- mieszankę wyrównawczą,
- wszystkie niezbędne warstwy gruntujące i zabezpieczające przewiwwilgociowo.

Pytanie 10
„Proszę  o  sprecyzowanie  jaki  należy  zastosować  tynk  ponieważ  w  przedmiarach  występuje  tynk 
akrylowy natomiast w opisach technicznych występuje  tynk silikatowy, silikonowo- akrylowy , lub 
silikonowy.”

Odpowiedź:
W projekcie przyjęto tynk cienkowarstwowy akrylowy. Grubość tynku musi być zgodna z granulacją 
kruszywa,  ta  zaś  musi  odpowiadać wytycznym  wybranego  producenta  tynku.  Wyboru  ostatecznej 
granulacji oraz fakturę tynku dokona Inwestor wraz z Wykonawcą, tak aby nawiązywał on do estetyki 
i kolorystyki budynku nowego Bloku Operacyjnego.

Pytanie 11
„Czy do ocieplenia ścian należy użyć styropianu EPS 70-040 fasada czy jak podany w opisie o gęstość 
od  15gk/m3do  20  gk/m3  to  jest  już   jako  dach  podłoga  proszę  o  sprecyzowanie  współczynnika 
przenikania ciepła.”



Odpowiedź:
Ogólny  zapis  mówiący  o  gęstości  styropianu  15-20  kg/m3  nie  stoi  w  sprzeczności  z  zapisem 
dotyczącym użycia styropianu EPS 70-040 FASADA.
Preferowany  jest  wyżej  wskazany  styropian  EPS  o  gęstości  15  kg/m3,  dopuszcza  się  jednak 
przedstawienie przez wykonawcę rozwiązania równoważnego z wykorzystaniem styropianu o gęstości 
20 kg/m3.
Współczynnik przenikania ciepła musi spełniać wymagania dla ocieplanych przegród podane w 
charakterystyce energetycznej.

Pytanie 12
„Czy inwestor przewiduje  zastosowanie siatki zgrzewalnej przy wylewkach betonowych przy izolacji 
termicznej stropodachów”

Odpowiedź:
Zgodnie z technologią, przewiduje się zazbrojenie wylewki.

Pytanie 13
„W pozycji 115 nie podano ilości wywietrzaków .proszę o podanie ilości  wywietrzaków”

Odpowiedź:
W pozycji 115 wywietrzaki zostały ujęte łącznie w pozycjach renowacji dachu.
Wentylatory do konserwacji (zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie):
- 32 szt. dużych,
- 11 szt. małych.
Wywietrzaki od pionów kanalizacyjnych przeznaczone do wymiany:

− 22 szt.

Pytanie 14
Proszę o podanie o jakich parametrach ma być zastosowana papa termozgrzewalna ponieważ 
występuje o różnych
np :PYE PV 250 s 52
lub PYE PV 200 s 50 lub PYE PV 200 S47

Odpowiedź:
Przewiduje się zastosowanie papy PYE PV 250 s 52.

Powyższe wyjaśnienia zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
04.06.2014 r.


