
   
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 07.02.2014 r.

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  5  000  000   euro na  roboty 
budowlane  polegające  na  wykonaniu  pomieszczeń  bloku  operacyjnego  łącznie   z  dostosowaniem  zaplecza 
technicznego i  komunikacyjnego do obowiązujących wymogów sanitarnych,  BHP I  PPOŻ BLOKU 1F/III  budynku 
Szpitala w Ełku przy ul. Baranki 24  (Znak sprawy: 6003 /2013

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907,984 i 1047 )  do Zamawiającego 
zostały  wniesione niżej przytoczone pytania: 

1. Prosimy  o  zamieszczenie  kompletnego  projektu  architektury  oraz  konstrukcji.  Obecnie  w  opisie  
technicznym brak spisu rysunków wchodzących w skład projektu. Wykonawca nie jest w stanie określić kompletności 
projektu na podstawie załączonych rysunków i opisu.

2. W dokumentacji branży architektonicznej w zakresie bloku 1F/II (odnośnie ułożenia wykładzin poz. 31 przedmiaru 
robót), przekroju szybu windowego (odnośnie doboru windy w zakresie wysokości podnoszenia, liczby przystanków 
itp.), rzutu kondygnacji poddasza (odnośnie poz. 24, 25 przedmiaru robót  „branża budowlana”).

3 Przedmiar robót elektrycznych  poz. 1.1 – zastosowana podstawa wyceny według programu NORMA PRO 4.40 
odnosi  się  do  „Montaż  konstrukcji  kablowych  nietypowych”  z  jednostką  obmiaru  1  tona.  Prosimy  o  podanie 
odpowiedniej podstawy wyceny dla montażu korytek kablowych LKS 640.

4. W przedmiarze instalacji wentylacji ilość przewodów prostokątnych wynosi ok 700 m², zaś w projekcie  jest ok. 2300 
m², czy do wyceny należy przyjąć w ilości 2300 m², jeśli tak to prosimy o zwiększenie obmiaru w przedmiarze.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty na wykonanie instalacji automatyki i BMS wentylacji dla sal 
operacyjnych wchodzą następujące prace:

a) dostawa,oprogramowanie i uruchomienie nowego stanowiska operatorskiego systemu BMS zainstalowanego w 
dyspozytorni Szpitala,

b) wykonanie monitoringu położenia ok. 40 klap przeciwpożarowych i wizualizacja w systemie BMS,

c) wizualizacja w systemie BMS instalacji wentylacji i klimatyzacji oddziału OIOM wykonanych w ramach 
wcześniejszego zadania wraz z doposażeniem o dodatkowe czujniki ciśnienia i temperatury.

6. W projekcie wykonawczym pomieszczeń bloku operacyjnego zaprojektowano system paneli ściennych wykonanych 
ze stali nierdzewnej licowanych szkłom (wymagania odnośnie zastosowania materiału – stal chromowo – niklowa 
materiał EN 1,4301, gr. blachy min. 1 mm). Czy Zamawiający zamiast tego rozwiązania,dopuści powszechnie 
stosowany system w którym panele są wykonane zestali licowanej szkłem ( a nie ze stali szlachetnej chromowo – 
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niklowej- licowanej szkłem). Jest to rozwiązanie alternatywne do paneli ze stali szlachetnej bez szkła. Nie ma na rynku 
systemu który by łączył te rozwiązania, to znaczy panele ze stali szlachetnej chromowo-niklowej obłożone (licowane) 
panelami ze szkła.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Zgodnie z nowym projektem w branży budowlanej tj. z numeracja rysunków.
ad 2.  Zgodnie z nowym projektem w branży budowlanej tj.  rysunku  „przekrój pionowy szybu dźwigu” oraz  rzutu 
poddasza. 
Ad 3.   Proszę przyjąć (4,13 kg + 0,7 kg)*75 = 362,25 kg jednostka obmiaru 0,363 t.
4,13 kg – 1 m korytka LKS 640; 0,7 kg – 1 szt wspornik ścienny.
Ad.4.  Zgodnie z nowym projektem branży instalacje sanitarne – wentylacja mechaniczna. 
Ad 5.  a,b, c Tak. Zgodnie z projektem branży: instalacje sanitarne – wentylacja mechaniczna  oraz zaproponowanym 
Systemem Zarządzania Budynkami ( BMS ).
Ad 6.  Zgodnie z nowym projektem branży budowlanej.

 Z poważaniem: 


