
 

 

Otwock, dn. 19.06.2020 r. 

ZP 3 - 2020                          

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

                                                                     

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym 

piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku” 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 
 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Zgodnie z dokumentacją do wykonania wentylacji wyciągowej  części oddziału potrzebne będą trzy 

zestawy klap PPOŻ i wentylator wyciągowy. W kosztorysie uwzględniony jest tylko jeden zestaw. 

Proszę o modyfikację kosztorysu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zakresem opracowania przeznaczonym do realizacji jest jeden 

zestaw wyciągowy i klap ppoż. – rys. 1, rys. 2 

 

Pytanie 2. 

Pozycja 70 kosztorysu budowlanego wskazuje na prace związane z zadaszeniem. Prosimy o więcej 

danych dotyczących wykonania tych prac (projekt, opis, wymiary).” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż zadaszenie zlokalizowane jest nad tarasem, pow. 70 m2. Zadaszenie 

należy zdemontować podczas wykonywania robót na tarasie, oczyścić pomalować 2 krotnie, 

obustronnie, kolor zbliżony do istniejącego, należy dobrać wg próbnika ral na budowie. Dopuszcza 

się również wymianę zadaszenia na nowe tożsame.  Zmodyfikowano przedmiar.  

 

Pytanie 3. 

W obecnej chwili w ciągach komunikacyjnych wykonany jest sufit kasetonowy. Wg projektu sufit 

jest zaznaczony w korytarzu. W kosztorysie jest tylko pozycja odpowiadająca obudowie sufitu 

płytami GK. Proszę o modyfikację kosztorysu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wprowadzono modyfikację przedmiaru. 



 

 

 

Pytanie 4. 

Pozycja 26 kosztorysu wskazuje na wykonanie okładziny ściennej z dwóch płyt na stelażu, natomiast 

w części opisowej pkt. 8.1 jest informacja o 4 płytach. Proszę o określenie która wartość jest 

właściwa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wprowadzono modyfikację przedmiaru. Okładziny należy wykonać 

zgodnie z oznaczeniami zawartymi w pkt. 8.1. 

 

Pytanie 5. 

W kosztorysie nie uwzględnione zostały prace związane obsadzeniem belek stalowych  

w tworzonych salach 55 i 56. (Prace na zewnątrz, obsadzenie belek stalowych). Proszę o modyfikację 

kosztorysu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wprowadzono modyfikację przedmiaru. 

 

Pytanie 6. 

Brak w kosztorysie prac związanych z wykonaniem otworów dla instalacji wentylacji. Proszę  

o modyfikację kosztorysu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wprowadzono modyfikację przedmiaru. 

 

Pytanie 7. 

W dokumentacji projektowej uwzględnione zostały do wymiany drzwi o symbolu D10. Brak tych 

drzwi do wymiany w kosztorysie. Proszę o modyfikację kosztorysu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wprowadzono modyfikację przedmiaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rys. 1 

 
Rys. 2 

 

 
Realizowany etap zaznaczony jest na czerwono. 
 

 



 

 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający zmienia 
treść SIWZ. 

 
1. Pkt II ust. 1 ppkt. 1.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE – dotychczasowy zapis zastępuje się 

nowym zapisem:  

„1.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

Roboty konstrukcyjne będą polegać na: 

1) Wykuciu gniazd o głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek 

stalowych, 

2) Wykuciu bruzd poziomych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej, 

3) Wykonaniu przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

4) Miniowaniu elementów metalowych, 

5) Zabetonowaniu otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm, 

6) Spawaniu czołowym belek stalowych o wysokości do 160 mm – powiązanie ze ścianą 

zewnętrzną na kotwy 2M20 wspawane do środnika i wyprowadzone na zewnątrz z blachą 

kotwiącą gr. 10 mm” 

 
2. Pkt II ust. 1 ppkt. 1.3. ROBOTY MUROWE, TYNKARSKIE, OKŁADZINOWE – dotychczasowy 

zapis zastępuje się nowym zapisem: 
„1.3. ROBOTY MUROWE, TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

Roboty murowe, tynkarskie i okładzinowe będą polegać na: 

1) Uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów w ścianach na zaprawie cementowo-

wapiennej cegłami, 

2) Wykonaniu ścianek działowych z płyt g-k na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej 

grubości 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, 

3) Wykonaniu okładzin ściennych z płyt g-k RIGIPS mocowanych na pojedynczej metalowej, 

wolnostojącej konstrukcji o gr. 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym – 

obudowa systemowa ściany zewnętrznej osłonowej do R120 EI60 (wraz ze szpaletami 

okiennymi), 

4) Wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych – druga warstwa, 

5) Wykonaniu ścian obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt g-k na podwójnych 

profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym w toaletach, 

6) Przygotowaniu otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i 

naświetli, 

7) Uzupełnieniu tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na 

ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, 

8) Przygotowaniu podłoża i wyrównaniu podłoża na ścianach – warstwa kontaktowa, 

9) Przygotowaniu podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – dwukrotne gruntowanie 

podłoża pod kleje cementowe, 

10) Wykonaniu okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach o 

wymiarach 60 x 30 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.” 

 
 



 

 

 
3. Pkt II ust. 1 ppkt. 1.5. ROBOTY SUFITOWE – dotychczasowy zapis zastępuje się nowym 

zapisem: 
„1.5. ROBOTY SUFITOWE 

Roboty sufitowe będą polegać na: 

1) Wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt g-k na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z 

profili CD 60 pokrytych płytkąGKF, REI60, 

2) Wykonaniu sufitów podwieszanych kasetonowych z wypełnieniem płytami sufitowymi na 

konstrukcji rusztu niewidocznej z profilami głównymi co 60 cm.” 

 
4. Pkt II ust. 1 ppkt 1.7. ROBOTY STOLARSKIE – dotychczasowy zapis zastępuje się nowym 

zapisem: 
„1.7. ROBOTY STOLARSKIE 

Roboty stolarskie będą polegać na: 

1) Montażu okien aluminiowych zgodnie z wykazem umieszczonym w projekcie – rys. arch/2, 

2) Montażu drzwi balkonowych PCV zgodnie z wykazem umieszczonym w projekcie – rys. 

arch/2, 

3) Montażu drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych powlekanych, malowanych proszkowo 

RAL 7047 zgodnie z wykazem umieszczonym w projekcie – rys. arch/2, 

4) Montażu drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych powlekanych, malowane proszkowo RAL 

7047, 

5) Montażu ścianek ustępowych HPL wraz z drzwiami, 

6) Montażu podokienników i półek o szer. do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na 

spoiwie poliestrowym, 

7) Montażu osłon na grzejniki z płyty HPL.” 

 
5. Dodaje się pozycję 1.9. w pkt II ust. 1 TARAS 

„1.9. TARAS 
Prace na tarasie będą polegać na: 

1) Rozebraniu posadzek z płytek na zaprawie cementowej, 
2) Wykonaniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej grubości 

5 mm, 
3) Wykonaniu izolacji poziomej przeciwwilgociowej, 
4) Ułożeniu posadzek jednobarwnych z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej, 
5) Wykonaniu cokolików z płytek kamionkowych, 
6) Demontażu balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików 

stalowych, 
7) Montażu balustrad tarasowych z pochwytem stalowym, 
8) Demontażu, czyszczeniu, malowaniu i ponownym montażu zadaszenia tarasu.” 

 
6. Pkt II ust. 1 ppkt 2.1. WENTYLACJA – dotychczasowy zapis zastępuje się nowym zapisem: 

„2.1. WENTYLACJA 

Prace wentylacyjne będą polegać na: 

1) Ułożeniu przewodów wentylacyjnych kołowych typu B/I o udziale kształtek do 55% z blachy 

stalowej ocynkowanej, 

2) Przebiciu otworów pod kanały wentylacyjne, 



 

 

3) Wykonaniu izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji o przekroju okrągłym i udziale 

kształtek 35-55%, 

4) Montażu wywiewników samoregulujących stałoprzepływowych Q=45, 

5) Montażu nawiewników okiennych z czerpnią powietrza i łącznikiem akustycznym, 

6) Montażu przepustnicy jednopłaszczyznowej stalowych kołowych typu B, 

7) Montażu przepustnicy jednopłaszczyznowej stalowej kołowej typu B – klapa ppoż., 

8) Montażu nawiewnika ściennego stałoprzepływowego, 

9) Montażu tłumika akustycznego rurowego, 

10) Montażu tłumików akustycznych, 

11) Zamontowaniu podstaw dachowych stalowych kołowych, 

12) Zamontowaniu wyrzutni dachowej kołowej typu D,E,G o średnicy do 200 mm z pionowym 

wylotem powietrza fi=125, fi=160 

13) Montażu wentylatora kanałowego fi=160 mm EC V=90 m3/h 160Pa, U=230V z modułem 

kontroli stałego ciśnienia, 

14) Montażu wentylatora osiowego fi=125 mm z taimerem, 

15) Wykonaniu próby szczelności kanałów wentylacyjnych, 

16) Regulacji wraz z pomiarami skuteczności wentylacji 

17) Wykonaniu pomiarów hałasu.” 

 
 

III. Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ - art. 38 ust. 
4 ustawy Pzp zmienia termin składania ofert: 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock do dnia  

24 czerwca 2020 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

IX. ust. 11 SIWZ.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 

Otwock, o godzinie 12:30 dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
IV. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ na 

stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

 

 

 

Dariusz Kołodziejczyk 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 


