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WSM / DI – 381002/2016

Poznań, dnia 24 października 2016r.

WYKONAWCY
zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : zamówienia publicznego „Wykonanie trzyłóżkowej sali intensywnego nadzoru oraz
sali zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Ogłoszenie o zamówieniu 321969 - 2016 z dnia 12.10.2016r.

PYTANIA, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.10.2016r.
1. Zgodnie z przedmiarami należy rozebrać 62,41 m2 posadzek z tworzyw sztucznych, w
wyniku dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że w części pomieszczeń I piętra ułożone są
płytki podłogowe. Prosimy o korektę przedmiaru.
2. W przedmiarze nie uwzględniono siatki Rabitza w posadzce cementowej, czy należy
doliczyć?
3. W przedmiarze nie uwzględniono szlifowania posadzki, czy należy doliczyć?
4. W przedmiarze wyceniono Terplan-N, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie
powszechnie stosowanej masy samopoziomującej Uzin NC 146?
5. W przedmiarze dla posadzki przyjęto gruntowanie gruntem Atlas Uni Grunt, czy
Zamawiający dopuszcza technologicznie wymagany grunt, np. Fliesengrund w przypadku
systemu UZIN?
6. Czy Zamawiający potwierdza, że w salach łóżkowych należy zastosować wykładzinę
antyelektrostatyczną prądoprzewodzącą?
7. Zgodnie z opisem technicznym wykładzinę PCV należy wywinąć na ścianę i wykończyć
listwą PCV. Czy Zamawiający potwierdza, że wystarczające jest wykonanie cokołu z
wykładziny, co jest rozwiązaniem powszechnym w służbie zdrowia oraz minimalizującym
uskoki, na których mogą osadzać się zabrudzenia.

8. Zgodnie z dokumentacją projektową – architektura należy wykonać cokoły z wykładziny
wys. 8cm, zgodnie z projektem technologii 10cm. Proszę o doprecyzowanie wytycznych.
9. Czy Zamawiający potwierdza, że w remontowanych pomieszczeniach należy zastosować
odbojnice typu np. C/S SCR50 i odbojoporęcze HRB4C oraz narożniki typu C/S SO 50?
Proszę o wskazanie ilości odbojnic i ilości odbojoporęczy, jakie należy wycenić w poz. 33
przedmiaru budowlanego.
10. Czy Zamawiający potwierdza, że z uwagi na specyfikę pomieszczeń należy zastosować i
wycenić farbę fotokatalityczną w I klasie odporności szorowania na mokro?
11. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować 2 szt. drzwi D13, jednak brak
szczegółowych wytycznych dotyczących stolarki drzwiowej. Proszę o informację, czy mają
to być drzwi pełne PCV oraz dane o ewentualnym wyposażeniu dodatkowym
(samozamykacze, kontrola dostępu).
12. Czy Zamawiający potwierdza, że zapisy dokumentacji projektowej dotyczące wyposażenia
oddziału w gaśnice oraz opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie są objęte
niniejszym postępowaniem przetargowym?
13. Proszę o określenie stref p-poż
14. Proszę o określenie ilości kratek, które należy poddać renowacji.
15. Czy spręż dyspozycyjny na istniejących centralach wentylacyjnych jest wystarczający?
Jeżeli nie, to czy wymienić silniki w istniejących centralach?
16. Czy istniejące centrale wentylacyjne posiadają wystarczające wydatki powierza?
17. W związku z montażem panelu nadłóżkowego w pomieszczeniu 103E w formie zwieszanej
proszę o określenie w jaki sposób doprowadzić przewody i instalacje do w/w panelu z
powierzchni sufitowej – (w rurze ochronnej, korycie PCV, drabince kablowej, stelaż
panelu?)
18. W jaki sposób prowadzić przewody instalacyjne po powierzchni sufitu do panelu
nadłóżkowego w Sali 103E (bruzdy, korytko PCV?)
19. Proszę o określenie zakresu wyposażenia paneli nadłóżkowych przez branżę elektryczną?
20. Proszę o potwierdzenie że panele wyposażone będą w oświetlenie miejscowe i nocne,
przycisk JACK i łącznik oświetlenia, a po stronie Wykonawcy jest jedynie doposażenie w
gniazda?
21. Czy panele nadłóżkowe należy wyposażyć w gniazda wyrównania potencjału? Jaka ilość
gniazd powinna przypadać na jeden panel? Jeśli należy doposażyć panele to czy montaż i
dostawa w/w gniazd jest po stronie wykonawcy?
22. Zgodnie z rys 3/4 branży teletechnicznej należy zainstalować 2 gniazda sieci strukturalnej i
jedno gniazdo telefoniczne na ścianie szklanej w pom E105. Czy zamawiający potwierdza tą
lokalizację, jeśli tak to proszę określić sposób montażu okablowania i osprzętu na tej
ścianie?

23. W pomieszczeniu zainstalowane są lampy bakteriobójcze. Czy istniejące lampy należy
zostawić czy zdemontować? Projekt nie uwzględnia pozostawienie istniejących lamp. W
przedmiarach nie uwzględniono demontaży lamp bakteriobójczych
24. W przypadku demontażu lamp bakteriobójczych, czy w zakresie Wykonawcy jest również
demontaż liczników czasu pracy lamp zlokalizowanych przy wejściu do pomieszczeń?
Przedmiar nie uwzględnia demontażu liczników lamp bakteriobójczych
25. Projekt elektryczny wskazuje na montaż 5szt opraw oznaczonych symbolem Eaw natomiast
wg przedmiaru jest 4szt. Proszę o informację jaką ilość przyjąć do kalkulacji ofertowej?
26. Zgodnie z projektem w pomieszczeniu E108 należy zdemontować i ponownie zamontować
czujkę systemu SAP. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono że w w/w pomieszczeniu nie
ma fizycznie zainstalowanej czujki. Czy wobec tego w kalkulacji należy przyjąć dostawę i
montaż nowej czujki systemu SAP?
27. Na schemacie rzutu 1 piętra jest zaznaczone dwa sygnalizatory optyczno-akustyczne,
natomiast przedmiar określa tylko jeden kpl. Proszę o określenie rzeczywistej ilości
przewidzianych sygnalizatorów. Warto wspomnieć, że nie ma konieczności montażu
sygnalizatora obok SZIA-3.
28. By właściwie określić wartość inwestycji proszę o określenie czy w zakresie instalacji jest
również dostawa i montaż paneli TECHMED ISA 9000. Przedmiar dla gazów medycznych
nie wspomina o tych elementach.
29. W przedmiarach nie uwzględniono paneli TECHMED ISA 9000 w ilości 3 szt.. Proszę o
informację, czy ich dostawa i montaż stanowią przedmiot niniejszego zamówienia?
30. W przedmiarach na gazy medyczne w poz. 16 ujęto 6 punktów poboru gazów medycznych,
na dok. projektowej nigdzie ich nie wykazano. Proszę o wskazanie miejsca montażu tych
punktów?
31. Czy zamówienie obejmuje salę zabiegową na II-p. w zakresie gazów medycznych? Jeżeli
obejmuje, proszę o podanie zakresu prac.

