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WYKONAWCY 

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu 

 

Dotyczy : zamówienia publicznego „Przebudowa pomieszczeń Pracowni Usprawniania 
Leczniczego na potrzeby Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy                                   
ul. Szwajcarskiej 3” 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 540774-N-2017 z dnia 29.06.2017r.. 
 

PYTANIA ,   które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.07.2017r.    

1. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% wartości umownej brutto. Jest to maksymalna wartość dopuszczana w 

przepisach, uprzejmie prosimy o obniżenie wartości zabezpieczenia do 5% wartości umownej 

brutto.   

2. Proszę o podanie szczegółów dotyczących parawanów, koniecznych do ich wyceny – specyfikę 

materiału, wymiarów, szczegółowe rysunki, przykładowy dostawca. Na obecnym etapie 

Wykonawca nie ma możliwości dokonać wyceny. 

3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje wymóg stosowania drzwi płytowych w 

okleinie PCV. 

4. Proszę o podanie szerokości muru jaką należy przyjąć dla ościeżnic regulowanych. 

5. Proszę o podanie wymiarów i ilości żaluzji wewnętrznych oraz materiału z jakiego mają być 

wykonane. 

6. Proszę o podanie wymiarów i ilości rolet wewnętrznych i materiału z jakiego mają być 

wykonane, informację czy mają być w prowadnicach oraz sposobu sterowania (na łańcuszek?) 

7. Proszę o potwierdzenie, że na posadzkach należy stosować płytki terakota a nie gresowe. 
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8. Proszę o potwierdzenie, że w poz. 46, 47 i 48 przedmiaru Zamawiający dopuszcza odpowiednio 

odbojnice typu SCR50, odbojoporęcze typu HRB4C i narożniki typu SO50 C/S Polska. 

9. Proszę o sprecyzowanie jakie pochwyty i w jakiej ilości należy wycenić w poz. 49 przedmiaru 

oraz z jakiego materiału mają być wykonane. 

10. Proszę o potwierdzenie, że przy posadzkach z wykładzin należy zastosować cokoły wys. 8 cm 

przez ich wywinięcie na ścianę zgodnie z opisem technicznych i takie rozwiązanie należy 

uwzględnić w wycenie w poz. 29 przedmiaru. 

11. W związku z zapisem opisu technicznego, że piony co. i wod-kan należy obudować płytami gkf 

proszę o informację jakie płyty i w jakich ilościach (gk, gkb, gkf) należy ująć w poz. 40 

przedmiaru 

12. Z uwagi na znaczną ilość proszę o wskazanie wymiarów kratek wentylacyjnych jakie należy 

zamontować. 

13. Proszę o potwierdzenie, że należy stosować farby emulsyjne i akrylowe, a nie lateksowe. 

14. Proszę o podanie szczegółowych wytycznych dotyczących siatki przeciwzakłóceniowej (jaka 

jest wymagana skuteczność ekranowania w dB i w jakim zakresie częstotliwości)? 

15. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tapety zamiast siatki o właściwościach zgodnych z 

odpowiedzią na pyt. 13? 

16. W przedmiarze uwzględniono zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych folią w 

płynie, nie ujęto jednak wymaganej technologicznie taśmy uszczelniającej. Czy należy doliczyć 

i w jakiej ilości? 

17. W przedmiarze nie ujęto konserwacji wykładziny, czy należy doliczyć? 

 


