
Gryfino, 06.02.2017 r. 

Pytania i odpowiedzi: 

  

1. Mam pytanie odnośnie wykończenia sufitów, ponieważ w opisie technicznym są rozbieżne 

informacje. 
  

Odpowiedź: 
  

Zgodnie z opisem zawartym w pkt 8.2 podpunkt g wykonanie sufitów w 4 standardach: 

1. Pomieszczenia techniczne (P-1.40, P-1.41, P-1.33, P-1.34, P-1.38, P-1.39 P-1.17, P-1.16, 

P-1.15, K-1.06) oraz klatki schodowe - strop żelbetowy, tynkowany, malowany farbą 

akrylową 

2. Korytarze, komunikacja (K-1.03, K-1.04, K-1.07, K0.03, K0.04) - sufit rozbieralny 

rastrowy 600x600 mm 

3. Pokoje szpitalne, gabinety, WC i łazienki, pomieszczenia zaplecza bloku operacyjnego, 

sterylizatornia, pomieszczenia pomocnicze, szatnie - sufit z płyt GK (w pomieszczeniach 

mokrych GKI, pomieszczenia bloku operacyjnego i pokoje noworodków odporne na 

zmywanie pod ciśnieniem) z odpowiednio rozmieszczonymi rewizjami umożliwiającymi 

dostęp do instalacji i urządzeń umieszczonych w przestrzeni nadsufitowej 

4. Sala operacyjna i sala cięć cesarskich (P0.50, P0.51) - sufit z paneli z blachy nierdzewnej 

1200x600 mm 

  

Natomiast zgodnie z pkt 3 należy dobrać odpowiedni rodzaj farby do wykończenia 

powierzchni sufitów wykonanych w technologii opisanej w pkt 8.2.g 

  

W przypadku sufitów rastrowych elementy wypełniające o powierzchni gładkiej i 

własnościach jak w opisie pkt 3. 

  
- W punkcie 7.2. Elementy Architektoniczne g) Sufity Opisu Technicznego jest informacja o 

występowaniu sufitów podwieszanych (rastrowych 60x60cm gładkich w kolorze białym) w 

korytarzach przyziemia, przestrzeniach komunikacji ogólnodostępnej, szatniach i pomieszczeniach 

technicznych.  
  
- W „Zestawieniu pomieszczeń i powierzchni z elementami wykończenia wnętrz” Opisu 

Technicznego wszystkie pomieszczenia mają sufity opisane jako malowane o różnych właściwościach 

farby. 
  
Założyłem, że sufit podwieszany będzie występował w następujących pomieszczeniach: 
K-1.03; K-1.04; K-1.06; K-1.07; P-1.11; P-1.12; P-1.15; P-1.16; P-1.17; P-1.21; P-1.22; P-1.24; P-

1.26; P-1.28; P-1.33; P-1.34; P-1.39;   
K0.03; K0.04; P0.47 
K1.02 
K2.02 
  

  

2. Czy przetargiem objęta jest również dostawa i montaż wyposażenia wraz z aparaturą 

szpitalną, czy jedynie prace budowlane (konstrukcyjne i wykończeniowe). 
  

Odpowiedź: 
Dostawa i montaż wyposażenia wraz z z aparaturą szpitalną nie są 

przedmiotem ogłoszonego konkursu. 



Wyposażenie nie związane trwale z budynkiem zostanie zakupione w terminie późniejszym. 
Jednakże wykonawca musi tak przygotować pomieszczenia, aby można było zamontować 
niezbędne urządzenia zgodnie z projektem. 
 

 

3. Czy dopuszczają Państwo udział konsorcjum w realizacji zadania? Jeśli 

tak, to prosimy o określenie, które dokumenty, z dokumentów wymaganych 

przez Państwa powinien dostarczyć lider konsorcjum, a które 

współkonsorcjanci? 

 

Odpowiedź: 

 

Informacje dotyczące udziału konsorcjum w konkursie zostały  podane w pkt.  

1.3.2. Wytycznych dla wykonawców: 

 

1.3.2. Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców składające się z dwóch  

lub więcej przedsiębiorstw jako partnerów, będą musiały spełniać następujące  

wymagania: 

1)    oferta będzie zawierać informacje wymienione w punkcie 1.3.1. dla  

każdego partnera konsorcjum; 

2)    oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich  

partnerów; 

3)    wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie  

umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

4)    jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner  

kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania  

poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich  

partnerów; 

5)    zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania  

umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów  

łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie  

konsorcjum; 

6)    parter wykazujący się doświadczeniem opisanym punkcie 1.3.1. podpunkt  

7 zobowiązany jest osobiście uczestniczyć w realizacji robót (zakaz  

użyczania doświadczenia). 

 

 

4. Ze względu na to, że wymagają Państwo dostarczenia kosztorysów na 

podstawie przedmiarów, których Państwo nie załączyli, prosimy o zgodę na 

wykonanie kosztorysów do oferty w wersji uproszczone, w następującym 

podziale branżowym: 

 

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

2. Roboty ziemne, 

3. Roboty murowane i konstrukcyjne, 

4. Izolacje termiczne i elewacje 

5. Stolarka okienna i drzwiowa, 

6. Konstrukcje i okładziny sal operacyjnych i pomieszczeń 

towarzyszących, 

7. Roboty wykończeniowe wewnętrzne, 



8. Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne, 

9. Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje niskoprądowe, 

10. Wewnętrzne instalacje przyzywowe, 

11. Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje CO, 

12. Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje zwu, cwu 

13. Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje gazów medycznych, 

14. Zewnętrzne instalacje WOD/KAN, 

15. Zagospodarowanie terenu, 

16. Wyposażenie w niezbędne meble, 

17. Wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny, 

 

 

Odpowiedź: 
Wyrażamy zgodę na  złożenie kosztorysu uproszczonego do oferty z  

zastrzeżeniem, że wykonawca przedstawi kosztorys 

kompletny przed zawarciem umowy na roboty budowlane. 

Wyposażenie w niezbędne meble (pkt 16.) oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt  

medyczny (pkt. 17) nie są przedmiotem ogłoszonego konkursu, 

stąd nie ma potrzeby ujmowania ich w kosztorysie. 

Ponadto wskazane jest rozbicie punktów 8 i 9 na podgrupy wchodzące w skład  

poszczególnych instalacji. 

  

  

 
Małgorzata Szewczuk 
Dyrektor do spraw Administracyjno-Technicznych 
 


