
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 12.02.2014 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. Zgodnie z pismem z dn. 08.01.2014 r. (odp. 19) w wycenie należało uwzględnić w pom. 
1/23,1/24,1/25,1/26,1/27,1/28 i 1/31 malowanie ścian systemową powłoka malarską Wallflex.
W dn. 03.02.2014 został zamieszczony nowy załącznik nr 6 pn. Uzupełnienie do projektu. Zawiera 
on Rzut kondygnacji na którym opisane są w/w okładziny ścienne, oraz nowy przedmiar robót 
budowlanych, w którym przyjęto, że w/w pomieszczeniach należy pomalować ściany farbą 
akrylowo – lateksową (poz.22).
Prosimy o wyjaśnienie.
2. Zgodnie z pismem z dn. 08.01.2014 r. (odp. 8) należało do wyceny przyjąć „ W bloku 
operacyjnym grubość warstw posadzkowych: 2 cm styropianu oraz 3 cm. Wylewki cemnetowej 
oraz wykończenie wg opisów pomieszczeń”.
Zgodnie z nowym przedmiarem (poz.24) wylewka cementowa ma gr. 2 cm, a izolacja ze 
styropianu dotyczy tylko wentylatorni (poz. 25).
Prosimy o wyjaśnienie.
3.  W  projekcie  instalacji  elektrycznych  zamieszczonym  na  stronie  Zamawiającego  w  dniu 
2014.01.31 w punkcie 4.9 jest zapis: do  kontroli  stanu izolacji  sieci separowanej  zaprojektowano 
układy  ciągłej kontroli stanu izolacji z sygnalizacją stanu zagrożenia. Prosimy o informację czy 
ww.  opisany układ  jest  objęty  zakresem zamówienia.  Jeżeli  tak,  to  prosimy o  zamieszczenie 
schematów.
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4.   W  projekcie  instalacji  elektrycznych  zamieszczonym  na  stronie  Zamawiającego  w  dniu 
2014.01.31  na  schemacie  rozdzielnicy  RNN3  –  sekcja  rezerwowana  są  pokazane  WLZ-ty 
zasilające  tablice  TRtg  (kable  typu  YKYżo  5x25  mm2),  natomiast  w  przedmiarze  instalacji  
elektrycznych  brak  jest  pozycji  dotyczącej  układania  tych  kabli.  Prosimy  o  uzupełnienie 
przedmiaru.

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.  Do wyceny należy przyjąć w tych pomieszczeniach malowanie powłoką malarską Wallflex
ad 2.  Do wyceny należy przyjąć 2 cm wylewki cementowej we wszystkich pomieszczeniach (poz.  
24.). W pomieszczeniach wentylatorni należy przyjąć 5 cm styropianu (poz. 25). W pozostałych 
pomieszczeniach 2 cm styropianu (poz 61).
ad 3.  Układ ciągłej  kontroli  stanu izolacji   sygnalizacji  stanu zagrożenia jest objęty zakresem 
zamówienia. Schemat ideowy zamieszczony jest  w projekcie instalacji  elektrycznej  -  „zasilanie 
rozdzielnicy RIT...”.
ad 4.  Kable typu YKYżo 5x25 mm² już istnieją i są wprowadzone na listę zaciskową szachtu Nr1 i 
Nr2 na poziom I piętra.

 Z poważaniem: 

 


