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Poznań, dnia 11 lipca 2017r.

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 10.07.2017r.
1. W przedmiarze nie uwzględniono siatki zbrojącej w posadzce cementowej, czy należy doliczyć?
2. W przedmiarze nie ujęto listew progowych na styku różnych posadzek, 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. W przedmiarze nie ujęto rozebrania i ponownego ułożenia parkietu w pom. B217, ponieważ nie
istnieje możliwość wydzielenia pomieszczenia bez ingerencji w posadzkę, czy Zamawiający
potwierdza, że należy doliczyć rozebranie i ponowne ułożenie parkietu w w/w pomieszczeniu z
uwzględnieniem uzupełnienia listew cokołowych?
7. W przedmiarze nie ujęto ułożenia fartuszków z płytek, czy należy doliczyć w poz. 45
przedmiaru?
8. Proszę o informację w jaki sposób należy wykończyć płytki ścienne ,czy należy przyjąć obecny
standard, tj. z listwami? Jeżeli tak, uprzejmie proszę o uzupełnienie przedmiaru.
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9. Dla przyjętych w przedmiarze prac rozbiórkowych otrzymamy ok. 72 m3 gruzu, tymczasem w
przedmiarze uwzględniono łącznie 33,38m3 i 71,1 Mg gruzu. Proszę o potwierdzenie, że ilość
tę należy zwiększyć do 72 m3 gruzu , a w poz. 16 przedmiaru do 103,68 Mg.
10. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania drogich płytek przy posadzkach z płytek
terakotowych, czy dopuszcza zejście płytką ścienną do posadzki? Jeżeli należy zastosować
cokoliki wyoblone, proszę o informację, w których pomieszczeniach, ponieważ ilość przyjęta w
przedmiarze poz. 34 jest niewystarczająca dla całej powierzchni posadzek z terakoty, lub proszę
o skorygowanie przedmiaru.
11. W przedmiarze nie ujęto sufitu podwieszanego w obrębie pom. b207. Proszę o potwierdzenie,
że należy doliczyć brakujące 16,39 m2.
12. Proszę o potwierdzenie, że w łazience dla niepełnosprawnych należy zamontować drzwi o
świetle przejścia 90 cm.
13. W przedmiarze nie ujęto gruntowania na gładziach pod farbę, są to prace technologicznie
wymagane, czy należy doliczyć?
14. Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich pomieszczeniach z wykładziną PCV należy
zastosować zwykłą wykładzinę bez szczególnych wymogów dotyczących odprowadzania
ładunków.
15. Z uwagi na rozbieżność między rysunkami proszę o potwierdzenie, że w pom. fizykoterapii
należy zastosować wykładzinę PCV a nie zgodnie z przekrojem parkiet.
16. Proszę o potwierdzenie, że w pom. B224 należy przesunąć istniejące drzwi i że ich montaż
został ujęty w poz. 58 przedmiaru. W przeciwnym wypadku proszę o uzupełnienie
dokumentacji oraz wyjaśnienie, czego dotyczy poz. 58.
17. W przedmiarze ujęto wykonanie tynków na nowo murowanych ściankach, nie uwzględniono
natomiast uzupełnienia tynku po skuciu płytek ściennych, czy należy doliczyć w ilości 195,5
m2?
18. Proszę o informację, jakie nadproża należy przewidzieć w istniejących i nowoprojektowanych
ścianach murowanych gr. 12 cm. W przedmiarze uwzględniono 2 szt. nadproży, jest to ilość
niewystarczająca, proszę o uzupełnienie dokumentacji i skorygowanie przedmiaru.
19. Zgodnie z opisem technicznym na całej rozpatrywanej powierzchni 2 piętra poza pom.
hydroterapii należy wymienić warstwy posadzkowe, zgodnie z dokumentacją rysunkową tylko
w pom. 213, 216, 220, 221, 224, 227, 229, 232 i 211 częściowo. Proszę o jednoznaczne
określenie, który zapis jest wiążący oraz o ew. skorygowanie przedmiaru.
20. Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniu Hydroterapii w zakresie ścian należy tylko
uzupełnić płytki na projektowanej ścianie oraz przy projektowanym otworze drzwiowym z
zastosowaniem płytek możliwie zbliżonych do istniejących, pozostałe powierzchnie bez zmian.
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Uzupełnienia płytek nie zostały uwzględnione w przedmiarze, proszę o skorygowanie
przedmiaru.
21. Zgodnie z dokumentacją projektową w pomieszczeniu hydroterapii przy nowym urządzeniu
znajduje się wpust podłogowy. W chwili obecnej w tym obszarze nie ma wpustu, a zgodnie z
opisem nie należy ingerować w posadzkę pom. hydroterapii. Proszę o informację czy w zakres
prac wchodzi wykonanie wpustu, jeżeli tak, proszę o określenie zakresu tych prac (czy należy
jedynie osadzić wpust, czy również skuć posadzkę i wykonać spadki) oraz o uzupełnienie
przedmiaru.
22. Proszę o potwierdzenie, że istniejące drzwi do szachów pozostają bez zmian, należy je tylko
przemalować.
23. W przedmiarze nie ujęto rozebrania istniejących sufitów podwieszanych, czy należy doliczyć?
Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru w zakresie prac rozbiórkowych oraz wywozu i
utylizacji gruzu.
24. Proszę o informację, czy projektowane drzwi w wentylatorowni można wykonać jako drzwi
aluminiowe ciepłe.
25. W przedmiarze i dokumentacji nie przewidziano żadnych schodów do projektowanych drzwi w
wentylatorowni, proszę o potwierdzenie, że nie wchodzą w zakres zamówienia albo o
uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.
26. Proszę o informację, że istniejące drzwiczki w wentylatorowni do przestrzeni nieużytkowej
poddasza pozostają bez zmian i nie jest przy nich wymagana odporność ppoż. W przeciwnym
wypadku proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.
27. Zgodnie z dokumentacją należy zamontować żaluzję wewnętrzną. Domniemać można, że ma
być to żaluzja przy ladzie rejestracji. Dokumentacja i przedmiar nie wspominają jednak o
ladzie, jeżeli wchodzi ona w zakres zamówienia (a jest konieczna do prawidłowego montażu
żaluzji), proszę o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne materiałowe, wymiary i rysunki.
28. Proszę o potwierdzenie, że drzwi D16 to drzwi dymoszczelne bezklasowe.
29. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przepisami w przegrodznie D15 skrzydła drzwiowe należy
wykonać w klasie EI30, natomiast stałe naświetle w klasie EI60.
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