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                         WYKONAWCY 

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu 

 
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na 
potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”  
Ogłoszenie o zamówieniu  nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.  
      

PYTANIA ,  które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 8, 9 i 10 lutego 2011r. : 
 
I.  
1. Czy w załączonych przedmiarach moŜna zmieniać ilości obmiarowe lub dodawać/usuwać pozycje 

przedmiaru, jeŜeli są one niezgodne z załączoną dokumentacją?  

II.  

Dot. kosztorysu branŜy budowlanej – Oddział Intensywnej Terapii oraz Izba Przyjęć 
Planowych: 

1. Na rys. izby przyjęć planowych przyjęto pow. komunikacji 16,0m2. Rzeczywisty obmiar wynosi 
ok. 70,0m2. Jaką pow. naleŜy przyjąć do wyceny oraz jakie ma być wykończenie posadzki w tym 
pomieszczeniu (na rys. gres, w przedmiarach poz. 6.23. wykładzina PCV)? 

2. Czy w wycenie naleŜy uwzględnić roboty remontowe w pomieszczeniu – komunikacja (pow. ok. 
36,5m2) pomiędzy pom. A06-sala IT a istniejącymi dźwigami?  Pomieszczenia nie uwzględniono 
w zestawieniu pom. na rzucie parteru, ale uwzględniono na rys. sufitów podwieszanych. Jeśli tak, 
to jak naleŜy je wykończyć?  

3. W przedmiarze poz. 2.19 – demontaŜ zadaszenia przyjęto pow. 5,63m2. Jaką powierzchnię 
zadaszenia naleŜy przyjąć do wyceny, poniewaŜ powyŜszy obmiar jest niezgodny z faktyczną 
pow. zadaszenia? 

4. Prosimy o skorygowanie ilości okien i parapetów do demontaŜu – poz. przedmiaru 1.10 , 1.11, 2.9 
i 2.10. Podane ilości są niezgodne z stanem faktycznym. 

5. Na rysunkach izby przyjęć brak 2 par drzwi o wym. 1,10m x 2,05m przeznaczonych do 
demontaŜu, które ujęto w poz. 1.9 przedmiaru. Czy naleŜy wycenić demontaŜ w/w drzwi?  

6. Według zestawienia stolarki drzwi D3 – 5szt., AL2 – 7szt., natomiast w przedmiarach przyjęto D3 
– 7szt., AL2 – 5szt. Prosimy o skorygowanie ilości drzwi.  

7. Czy w wycenie naleŜy uwzględnić wymianę drzwiczek do szachów instalacyjnych? Jeśli tak to na 
jakie i w jakiej ilości? 



 

 

8. Czy w wycenie naleŜy uwzględnić wymianę drzwiczek do szachów instalacyjnych? Jeśli 
tak to na jakie i w jakiej ilości? 

9. Czy w wycenie naleŜy uwzględnić utwardzenie wyjścia z izolatki kostką betonową na podsypce 
piaskowej? 

III.   

Dot. kosztorysu branŜy gazy medyczne – Oddział Intensywnej Terapii: 

1. Prosimy o podanie rodzaju zestawów nadłóŜkowych (jedno- czy wielostanowiskowe)? 

 

IV.  

1. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji naleŜy nad projektowanymi otworami w ścianach 
działowych zastosować nadproŜa systemowe w zaleŜności od wybranej technologii oraz wielkości 
otworów. Na rzucie konstrukcji zarówno Intensywnej Terapii jak i Izby Przyjęć zastosowano w 
zestawieniu oraz na rysunku nadproŜa systemowe 11,5 zamiennie z nadproŜami typu L-19 D. W 
przedmiarach robót budowlanych brak pozycji montaŜu tych nadproŜy. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru robót budowlanych. 

2. Na rzucie konstrukcji Izby Przyjęć brak nadproŜy stalowych 2 x IPE 120, które zostały uwzględnione w 
poz. 3.3 przedmiaru robót budowlanych. NadproŜa stalowe występują na rzucie Intensywnej Terapii w 
ilości 11,36 mb ( 2*1,50m + 2*2,11m + 2*2,07 = 11,36 mb). Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze 
robót budowlanych.  

3. Na „zestawieniu przeszkleń i okien” okna OK1, OK2, OK3, OK4 i OK5 we wierszu „materiał” opisano 
jako „ślusarka aluminiowa lakierowana półmatowa”, natomiast w tytule tabeli opisano je jako 
„zestawienie stolarki PCV – zewnętrznej/okna”. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału wykonać 
wyŜej wymienione okna. 

V. 
1. Zamawiający zamieścił na stronie przedmiary robót budowlanych wraz z zestawieniami materiałów.              

Po wpisaniu przedmiarów do programu kosztorysowego Norma, uzyskaliśmy zestawienie materiałów 
róŜniące się od tego jakie otrzymaliśmy od zamawiającego. Wynika to z faktu, Ŝe w przedmiarach 
zamieszczonych przez zamawiającego nie ma podanych materiałów w poszczególnych pozycjach 
kosztorysowych. Tym samym oferent nie jest w stanie odtworzyć kosztorysów dokładnie w takiej formie 
jaka jest zamieszczona przez zamawiającego. Proszę o zamieszczenie kosztorysów nakładczych                  
w postaci szczegółowej w formacie PDF lub w formie elektronicznej w formacie ATH.  

 


