
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 30.01.2014 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 określenie klasy czystości pomieszczeń czystych.

2. Prosimy  o  informację  czy  wyposażenie  wrysowane  na  rzutach  wchodzi  w  zakres 

zamówienia.

3. W  dokumentacji  załączonej  do  przetargu  brakuje  schematów  zasilania,  schematów  i 

rozmieszczenia  rozdzielnic  na  salach  operacyjnych,  schematu  rozdzielnicy  RUPS  i 

rozbudowy rozdzielnic RNN3 , brakuje schematów rozbudowy i rozmieszczenia tablic jak 

niżej (teks z opisu do projektu):

4.  Z następujących tablic piętrowych zostaną wyprowadzone:
a) TONF 15 i 16 : obwody oświetlenia podstawowego nierezerwowanego – N;

b) TORF 15 i 16 : obwody oświetlenia podstawowego rezerwowanego – R;

c) TSNF 15 i 16 : obwody gniazd i siłowe nierezerwowane – N;

d) TSRF 16 : obwody gniazd i siłowe rezerwowane – R;

e)RIT 46, 20, 21, 22 obwody IT-separowanej sieci medycznej; RTK 15 : obwody zasilające

data:30.01.2013


odbiorniki komputerowe, oraz bezpośrednio z RNN3 sekcja rezerwowana :
f) TRtg 1.20, 1.21, 1.33, 1.43 : obwody zasilające szafy zasilania Rtg.

g) RW1, RW2, RW3 i RW4: rozdzielnice central klimatyzacyjnych.
5. Prosimy o załączenie dokumentacji dotyczącej  wykonania dachu, zgodnej 

z załączonym do  materiałów  przetargowych  przedmiarem robót.
6  W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu zawraca się z prośbą o udostępnienie 
dokumentacji w zakresie:
 schematy zasilania rozdzielnic elektrycznych oraz ich wyposażenia,
7 separowanej sieci medycznej systemu IT,
8 schematu zasilania opraw bakteriobójczych oraz operacyjnych,
9 uziemień specjalnych, wyrównawczych oraz ekwipotencjalnych,
10 instalacji sieci strukturalnej oraz interkomowej,
11.   W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu zwraca się z prośbą o udostępnienie 
dokumentacji w zakresie:
 instalacji elektrycznych oraz sygnalizacji przeciwpożarowej kondygnacji wentylatorni,

 12) na roboty pokrywcze dachu – na bloku  1F/III obróbki blacharskie wykonane są z blachy 
powlekanej w kolorze czerwonym, w dostarczonym przedmiarze opisane są jako z blachy 
ocynkowanej, 

        13) projektu automatyki i sterowania instalacji wentylacji i klimatyzacji- zgodnie z pkt. 6 opisu 
technicznego projektu wykonawczego „wentylacji i klimatyzacji:,
14. . W przedmiarze robót branży elektrycznej, w dziale 2 „montaż oświetlenia” w poz. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 brak jest typów opraw. Prosimy o podanie przykładowych typów 
spełniających wymagania Zamawiającego.

15)  Przedmiar  robót  elektrycznych  poz.  2.7  – prosimy o  podanie podstawowych parametrów 
technicznych opraw bakteriobójczych.
16)  Projekt  instalacji  elektrycznych – prosimy o informacje w których pomieszczeniach należy 
zamontować  oprawy  bakteriobójcze.  Na  rzucie  oświetlenia  zamieszczonym  na  stronie 
Zamawiającego brak jest takich opraw.
17.   Przedmiar  robót  elektrycznych poz.  2.8 – prosimy o podanie podstawowych parametrów 
technicznych lamp operacyjnych.
18.  Projekt  instalacji  elektrycznych  –  na  rysunku  nr  E-2  są  wrysowane  listwy  przyścienne 
natomiast w przedmiarze instalacji elektrycznych brak jest pozycji dotyczącej montażu tych listew. 
Prosimy o uaktualnienie przedmiaru oraz podanie wymiarów przyjętych listew.
19) Przedmiar instalacji elektrycznych – pozycje nr 3.3 do 3.8, 3.12 do 3.15, 3.17 do 3.22, 3.26  
dotyczą układania przewodów kabelkowych. Prosimy o podanie jakie przewody należy przyjąć do 



oferty  (np.  YDY  3x1,5,  YDY  5x2,5).  Z  powodu  braku  schematów  istniejących  rozdzielnic  
niemożliwe jest prawidłowe dobranie przekroju przewodów.
20.  Opis techniczny projektu elektrycznego pkt. 4 – zawarto w nim zapis „Z rozdzielnic niskiego 
napięcia budynku w skład której wchodzą : 
•  RNN3 – sekcje nierezerwowana i rezerwowana, 

•  RUPS - z urządzeniem UPS 230 VAC/ 50 Hz , 

•  RPS 24  - z baterią akumulatorów 24 VDC, 

wyprowadzić  wewnętrzne  linie  zasilające  ozn.  WLZ,  do  tablic  piętrowych  oddziałowych  na 
projektowanym piętrze oraz indywidualnych rozdzielnic aparatów medycznych bloku”. Prosimy o 
zamieszczenie  schematów  tablic  oddziałowych,  rozdzielnic  aparatów  medycznych  bloku  oraz 
ujęcie tych rozdzielnic w przedmiarze instalacji elektrycznych.
21.   Prosimy o zamieszczenie  schematów tablic  RIT oraz  ujęcie  ich  w przedmiarze  instalacji 
elektrycznych.
22.   Opis techniczny projektu elektrycznego pkt.  5.1  Instalacja  sieci  strukturalnej  –  prosimy o 
zamieszczenie schematu  szafy dystrybucyjnej,  umiejscowienie szafy w budynku oraz ujęcie  w 
przedmiarze instalacji elektrycznych.
23.   Przedmiar  instalacji  elektrycznych  poz.  4.3  -  prosimy o  podanie  jakie  urządzenia  należy 
przyporządkować do tej pozycji?
24.  Projekt instalacji  gazów medycznych – w opisie przyjęto zestawy przyłóżkowe. Prosimy o 
informację  kto  dostarcza  ww.  zestawy.  W  przedmiarach  instalacji  elektrycznej  oraz  gazów 
medycznych brak jest pozycji dotyczących dostawy i montażu tych zestawów.
25.  Proszę o umieszczenie na stronie internetowej projektu ochrony przeciwpożarowej.
26.  Istniejący szyb o wymiarach 195 x 181 cm (szer. x gł.) pozwala na zamontowanie dźwigu o 
wymiarach  kabiny  max.  140  x  145  cm,  co  odpowiada  udźwigowi  800-825  kg  /  10-11  osób. 
Stosunek powierzchni kabiny do udźwigu określony jest normą, więc nie ma możliwości zawyżenia 
udźwigu. Dla udźwigu 1700 kg wymagana jest powierzchnia min. 3,36 m2. Daje to kabinę o wym.  
150x240  lub  160x220  cm,  wymagane  wymiary  wewnętrzne  szybu  odpowiednio:  220x275  lub 
230x255 cm.
27.   Maszynownia:  zapis  „maszynownia  -  nadszybiem”  jest  nieprecyzyjny.  W  przypadku 
maszynowni umieszczonej w nadszybiu, tj. w górnej części szybu dźwigowego, układ olinowania 
dźwigu  to  2:1.  Wciągarkę  umieszcza  się  w  przestrzeni  nadszybia,  szafa  sterowa  jest 
wkomponowana przy drzwiach na najwyższym przystanku. Podany w opisie układ 1:1 stosowany 
jest w przypadku wydzielonego pomieszczenia maszynowni nad szybem, na kondygnacji powyżej 
szybu  dźwigu.  Wtedy w  tym pomieszczeniu  ustawia  się  wciągarkę  na  podeście  nośnym,  liny 
przepuszczone są do szybu poprzez przekucia w stropie,  szafa sterowa również umieszczona 
zostaje w tym pomieszczeniu. Ponadto dodatkowy zapis „maszynownia istniejąca zlokalizowana 
na  poziomie  -2”  sugeruje,  że  napęd  dźwigu  ma  być  hydrauliczny.  Podpunkt  g)  opisu  mówi 



natomiast o napędzie bezreduktorowym elektrycznym.
28.  Ilość przystanków i wysokość podnoszenia: Podana wys. podnoszenia (od poziomu posadzki  
najniższego do poziomu posadzki najwyższego przystanku) wynosi ok. 14,5 m, co sugeruje, że 
najniższy  przystanek  znajduje  się  w  przestrzeni  instalacyjnej  budynku,  najwyższy  zaś  na 
poddaszu, co daje razem 5 kondygnacji. W opisie mowa jest natomiast o 4 przystankach. Możliwe, 
że  któraś  z  kondygnacji  jest  nieobsługiwana,  w  takim  przypadku  prosimy  o  podanie  które 
kondygnacje mają być obsługiwane przez dźwig. Przekrój pionowy przez szyb dźwigu znacznie 
ułatwi przygotowanie projektu dźwigu i wyceny.
29) Czy będzie dostępny schemat zasilania?30) Czy udostępnią państwo schemat rozmieszczenia 
rozdzielnic?

31) Czy będą zamieszczone na stronie internetowej schematy rozdzielnic?

32) Czy będzie dostępny schemat instalacji ekwipotencjalnej?

33) Czy są jakieś wymagania co do osprzętu n/t, ( np. bakteriobójcze)?

34)  Proszę o podanie podstawowych danych dla transformatorów separacyjnych.

35)  Proszę o zamieszczenia schematu zasilania transformatorów separacyjnych.

36)  Proszę o zamieszczenie schematu podtrzymania zasilania na salach operacyjnych.

37) Proszę o udostępnienie schematów instalacji niskoprądowej, LAN,P., i innych wymaganych. 

38. Proszę o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące instalacji elektrycznej w postępowaniu 

a)  w kosztorysie elektrycznym pkt. 2.7 umieszczone są lampy bakteriobójcze,

b) .  w kosztorysie elektrycznym pkt. 2.8 umieszczono lampy bezcieniowe do sal operacyjnych.

Proszę o odpowiedź czy zakup tych lamp leży po stronie wykonawcy, a jeżeli tak to proszę o dane 
techniczne umożliwiające ich dobór i zakup.

39.  Prosimy o wyjaśnienie , czy sterowanie „Dupex” ma oznaczać duplex czyli przystosowanie do 
pracy dwóch dźwigów w grupie i gdzie ten drugi dźwig.

40) Niezależnie od odpowiedzi na pkt. 1 i 2 prosimy o podanie parametrów szybu czyli szerokości,  
głębokości, podszybia i nadszybia – po przebudowie lub ewentualnie zamieszczenie rysunku – 
Projekt dźwigu po wymianie.



41.  Czy w instalacji wentylacji klapy p. poż. mają być z siłownikiem, jeśli tak to jakim? 

42.   Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów w wersji ath.

43)  W przedmiarze robót  branży budowlanej  w poz.  37 występują „drzwi  ze stali  nierdzewnej  
OP1”- 2 szt. Prosimy o uzupełnienie wykazu stolarki w zakresie opisu i rysunku poglądowego w/w 
elementu.
 44)  Prosimy o potwierdzenie ilości nakładów wymienionych w pozycjach 14, 15, 16, 17, 18, 19 (w 
sumie  615,6m2  przewodów wentylacyjnych)  oraz  poz.  55-  2300m2   izolacji  jednowarstwowej 
matami z wełny mineralnej przedmiaru robót branży sanitarnej „wentylacja”.
45) Brak schematu instalacji technologicznej.

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.  Norma DIN 1946 – 4 2008 r. w II klasie czystości pomieszczeń czystych.
Ad.2.  Nie wchodzi w zakres przetargu.
Ad 3. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 4. a – g  Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 5. Należy wyłączyć z przedmiaru robót wykonawczych dachu wraz z obróbką blacharską.
Ad 6. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz   z przedmiarem 
Ad 7. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz   z przedmiarem 
Ad 8. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz   z przedmiarem 
Ad 9.Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz   z przedmiarem 
Ad 10. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz   z przedmiarem 
Ad.11. Projekt instalacji niskoprądowej. Zostanie załaczony na stronie Zamawiajacego.
Ad 12. Należy wyłączyć z przedmiaru robót wykonawczych dachu wraz z obróbką blacharską.
Ad 13. . Automatykę wentylacyjno – klimatyzacyjną wykonać wg opisu technicznego i specyfikacji  
technicznej .
Ad 14. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 15.  Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 16. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 17.  Lampy operacyjne należą do wyposażenia medycznego i są przedmiotem odrębnego 
postępowania przetargowego.
Ad 18. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 19. Typ i przekroje przewodów podane są na schematach elektrycznych nowego projektu 
instalacji elektrycznej.
Ad. 20.  Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 21. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 22. Zgodnie z projektem oraz przedmiarem instalacji niskoprądowej.



Ad 23.  Aparaty elektryczne o masie 2.5 kg .
Ad 24.  Wykonawca instalacji gazów medycznych doprowadza rurarz do miejsca wskazanego 
przez użytkownika i dostawcę zestawów i kolumn. Jest to objęte oddzielnym zadaniem 
inwestycyjnym.
Ad 25. Projekt instalacji niskoprądowej.
Ad 26.  Poz. 43 – 1 szt. Dźwig osobowo towarowy,elektryczny pracujący w układzie 2:1 z 
wciągarką bezreduktorową. Dźwig należy zamontować w istniejącym szybie o wymiarach wew. 
1,81x1,95m. Ilość przystanków : 4
Udźwig dźwigu min. 600 kg.
Prędkość dźwigu : 1m/s
Wysokość podnoszenia: ok. 13,5m
a) drzwi kabinowe -  drzwi  automatyczne, otwierane teleskopowo, 2-panelowe. Drzwi kabinowe 
regulowane  falownikiem,  zabezpieczone  kurtyną  świetlną,  skrzydła  ze  stali  nierdzewnej 
szlifowanej. Wymiary 1000x2000mm
b) Drzwi przystankowe - drzwi automatyczne, otwierane teleskopowe, 2-panelowe. Skrzydła ze 
stali nierdzewnej szlifowanej. Drzwi o odporności ogniowej EI60. Wymiary 1000x2000mm
c)  Kabina  -  ściany  ze  stali  nierdzewnej  szlifowanej,  wykładzina  antypoślizgowa,  sufit  z 
oświetleniem świetlówkowym, poręcz ze stali nierdzewnej - 2szt., listwy przypodłogowe ze stali  
nierdzewnej, wentylator automatyczny
d) kaseta dyspozycji w kabinie - kaseta pionowa na ścianie bocznej ze stali nierdzewnej 
szlifowanej, piętrowskazywacz LED, wskaźnik kierunku jazdy, przyciski oznaczone językiem 
Braille`a, przycisk otwierania i zamykania drzwi, alarm, sygnalizator przeciążenia windy, interkom 
do całodobowego pogotowia dźwigowego
e) Sygnalizacja i przyciski na przystankach - na wszystkich przystankach piętrowskazywacz LED, 
gong
f)  Sterowanie  -  mikroprocesowe,  zbiorczość  w  górę  &  dół,  szafa  sterowa  umieszczona  w 
maszynowni, łączność głosowa via GSM lub linia analogowa, funkcja jazd szpitalnych - stacyjka 
kluczykowa w panelu  dyspozycji,  zjazd na  najniższy przystanek po  sygnale  ppoż.  ,  zjazd  do 
najbliższego przystanku po zaniku napięcia.
      g) napęd - bezreduktorowy, elektryczny, regulowany falownikiem z enkoderem

Maszynownia  dźwigu  istniejąca  zlokalizowana  na  poziomie  -2,  dostawa  powinna  obejmować 

wszystkie niezbędne elementy wymagane przepisami              określającymi bezpieczną pracę  

urządzenia oraz dokumentację i dokumenty potrzebną do uzyskania dopuszczenia przez Urząd 

Dozoru Technicznego.



             Ad 27.   . j.w.        
Ad 28.    Zamieszczony rys. „przekrój pionowy szybu dźwigu”. 
Ad 29.. Tak. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 30.Tak. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 31. Tak. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 32. Zgodnie z nowym projektem instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad.33. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 34. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Zad. 35. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 36. Nowy projekt instalacji elektrycznej wraz z przedmiarem.
Ad 37. Projekt instalacji niskoprądowej.
Ad 38.  a) Tak.  b). Jest objęte oddzielnym postępowaniem przetargowym.
Ad 39.  Jak we wcześniejszej odpowiedzi – Poz. 43., sterownie mikroprocesorowe.
Ad 40.  Zamieszczony rys. „przekrój pionowy szybu dźwigu”.
Ad 41. Klapy pożarowe p.poż mają być z siłownikiem. 
Ad 42.   Przedmiary w wersji  ath nie  zostana udostępnione.  Prawo zamówień publicznych nie 
zezwala na stosowanie nazw własnych, katalogi nakładów rzeczowych zawierają nazwy własne.
Ad 43.  Wykaz stolarki został zaktualizowany
ad 44. W zestawieniu kształtek wentylacyjnych dodatkowo ujęto 4 szt. przepustnic 
wielopłaszczyznowych z napędem elektrycznym podłączonym do zdalnego sterowania BMS (na 
kanałach wywiewnych o wym. 160x315mm) oraz 3 szt. przepustnic wielopłaszczyznowych z 
napędem elektrycznym  podłączony m do zdalnego sterowania BMS (na kanałach nawiewnych o 
wym. 630x315mm)
W przedmiarze robót sanitarnych – wentylacji mechanicznej zmieniono obmiar:
Poz. 14 – przed korektą 1,6m2, po korekcie 2.3m2

Poz. 15 - przed korektą 8m2, po korekcie 17,439m2

Poz. 16 - przed korektą 250m2, po korekcie 401,767m2

Poz. 17 - przed korektą 105m2, po korekcie 104,195m2

Poz. 18 - przed korektą 133m2, po korekcie 253,48m2

Poz. 19 - przed korektą 118m2, po korekcie 293,46m2

Poz. 55 - przed korektą 2300m2, po korekcie 1081,8m2

Dodatkowo dodano poz. 1000 pt. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o 
obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 %  - KNR-W 2-17 0102-07 – obmiar: 9,159m2.Ad 
45. Proszę sprecyzować pytanie.

 Z poważaniem: 

 




