Świecie, dnia 26 czerwca 2020 r.

WYJAŚNIENIA nr 4 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. R O B O T Y B U D O W L AN E P R Z E B U D O WA I R E M O N T B U D Y N K U N R 1 6
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczenie sprawy V.271.7.2020 (Ogłoszenie o zamówieniu nr 545921-N-2020 z dnia 2020-06-02 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.
Pytanie 93.
Na rzutach parteru instalacji c.o. oraz wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji i p.poż pokazane jest
włączenie powyższych instalacji w obrębie schodów oznaczone „do istniejącej instalacji". Czy
włączenia instalacji c.o. i wody mają zostać wykonane w miejscu jak na rzutach, czyli
schodach? Jeśli nie, to prosimy o dostarczenie rozwiązania projektowego celem dokonania
prawidłowej wyceny robót nie pokazanych na rzutach parteru budynku.
Odpowiedź:
Instalacje należy wpiąć do przygotowanych króćców zlokalizowanych w przylegającym
budynku – za ścianą klatki schodowej.

Pytanie nr 94.
Wg projektu architektury i przedmiaru robót należy rozebrać pokrycie dachowe z papy na
deskowanie. Natomiast wg opisu technicznego do projektu konstrukcji: „należy zdemontować
całe istniejące poszycie z eternitu falistego”. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie jest
istniejące pokrycie dachu.
Odpowiedź:
Dach jest pokryty papą, zapis w projekcie konstrukcji jest błędny.

Pytanie nr 95.
W opisie technicznym jest : pkt. 1.6 Stan istniejący: wszystkie instalacje wewnątrz jak i na
zewnątrz budynku podlegają demontażowi. Brak takiej pozycji w kosztorysie czy należy
wycenić ?.
Odpowiedź:
Tak. Należy uwzględnić.
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Pytanie nr 96.
W opisie technicznym jest :pkt. 1.7. W budynku projektuje się nowe rozdzielnice zasilające
RSW. Brak rysunku rozdzielnicy i jej schematu ideowego
Odpowiedź:
Schemat rozdzielnicy RSW został pokazany na rysunku E3-003, E3-004
Pytanie nr 97.
W opisie technicznym jest :pkt. 1.10. i pkt. 1.21. Instalację gniazd wtykowych należy wykonać
przewodami … prowadzonymi na korytkach kablowych, w tynku ….. korytkach kablowych
siatkowych. Brak takich pozycji w kosztorysie tzn. montażu korytek kablowych, kucia bruzd,
montażu korytek kablowych siatkowych wraz z ich określeniem, czy należy wycenić ?
Odpowiedź:
Tak. Należy uwzględnić.
Pytanie nr 98.
W opisie technicznym jest :rys. nr E2-005. Legenda: Oprawa 159-SS-YY. Czy ten opis wiernie
oddaje parametry opraw jakich powinny być ?
Odpowiedź:
Parametry oprawy podano w opisie technicznym do projektu wykonawczego strona 21 –
zestawienie materiałów.
Pytanie nr 99.
W schemacie ideowym rozdzielnicy: rys. nr E3-003 rozdzielnica RSW. Schemat ideowy:
obw. 01 centrala wentylacyjna jest YDYżo 3x25, czy ten zapis na pewno jest prawidłowy ?
obw. 02 wentylator WK1 jest YDYżo 3x25, czy ten zapis na pewno jest prawidłowy ?
obw. 12,13,14, czy tak powinno zostać ?
Odpowiedź:
Obw 1 powinno byś YDYżo3x2,5,
Obw 2 powinno być YDYżo3x2,5,
Obw 12,13,14 – tak
Pytanie nr 100.
Zbiorcze zestawienie materiałów, oprawy są rozpisane: rys. nr E2-009 i rys. nr E2-010 plan
instalacji teletechnicznych, nie ma w zbiorczym zestawieniu materiałów, choć gniazda RJ45 są
na planie gniazd wtykowych i w zbiorczym zestawieniu materiałów, ale z innym symbolem,
które są symbole są nadrzędne ?
Odpowiedź:
Na planach instalacji teletechnicznych nie wskazano przy gniazdach numeru bazowego.
Gniazda zostały zestawione w komplecie z gniazdami 230V w zestawieniu materiałów.
Odpowiednio numery bazowe 13 i 48.
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Pytanie nr 101.
Instalacja odgromowa. Opis techniczny. Brak opisu sposobu prowadzenia przewodów
odprowadzających. Natomiast na rysunku nr E2-001 przewód jest prowadzony w rurkach RVS
fi 25, czy to jest prawidłowy zapis ?
Odpowiedź:
Błędne oznaczenie na planach. Należy przyjąć przewody odprowadzające na uchwytach
instalowanych do ściany.
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