
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 
 
Znak sprawy:  ZP.26.4.2017 

Zochcinek, dnia 14 lipca 2017 roku 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

                                                                                                  którzy pobrali SWIZ 

Wyjaśnienie treści SWIZ  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                

w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu 

Pomocy Społecznej w Opatowie” 

 

 Zamawiający – Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, działając 

na podstawie art. 38 ust, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164               

z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1: 

Dokumentacja inwentaryzacyjna jest niezgodna ze stanem faktycznym, prosimy  
o aktualizację z naniesieniem rozbiórek ścian. 

Odpowiedź: 
Inwentaryzacja została dokonana na podstawie będącej w zasobach  Zamawiającego 
archiwalnej dokumentacji technicznej. W SIWZ zamawiający zawarł warunek dokonania 
wizji lokalnej na obiekcie przed dokonaniem wyceny w celu opracowania rzetelnej 
kalkulacji i ujęcia wszelkich niezbędnych robót koniecznych do wykonania w celu 
prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie nr 2: 

Brak dokumentacji aranżacji wnętrz - stropów podwieszanych (zakres i rodzaj stropów), 
glazury, ułożenia posadzek. 

Odpowiedź: 
Stropy podwieszane w całym budynku jako obudowa z płyt G/K na ruszcie metalowym, 
jedynie na ciągach komunikacyjnych kasetonowe wypełniane płytami z prasowanej 
wełny mineralnej na ruszcie aluminiowym, w pomieszczeniach „mokrych” okładzina 
ceramiczna do wys.2,05m, posadzki jak na rzutach kondygnacji. 

 

Pytanie nr 3: 

Zestawienie stolarki jest nieczytelne - brak oznaczeń oraz opisów stolarki co utrudnia 
wycenę. 

Odpowiedź: 
W załączeniu jeszcze raz zamieszczamy zestawienie stolarki. 
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Pytanie nr 4: 

Brak w opisie projektu potwierdzenia, ze wymianie ulegają- tylko okna wskazane  

w zestawieniu pozostałe bez zmian. 

Odpowiedź: 
Wymianie ulegają jedynie okna wymienione w wskazane w zestawieniu stolarki. 

Pytanie nr 5: 

Brak rysunku zagospodarowanie terenu (wykonanie nowych dojść) - jeżeli roboty 

zewnętrzne wchodzą w zakres przetargu. 

Odpowiedź: 
Roboty zewnętrzne nie wchodzą w zakres zadania. 

Pytanie nr 6: 

Brak opisów wykończenia schodów zewnętrznych, daszków zewn., podsufitki, naświetli 

okien piwnicznych i krat. 

Odpowiedź: 
W/w elementy budynku nie wchodzą do zakresu opracowania, zostaną wykonane  

w okresie późniejszym przy planowanej termomodernizacji. 

Pytanie nr 7: 

Brak rysunku, opisu szafy wnękowej np. typu Komandor. 

Odpowiedź: 
Proszę nie kalkulować dostawy i montażu szaf wnękowych. 

Pytanie nr 8: 

Brak parametrów i opisu wyposażenie zawartego w projekcie technologii budynku jeżeli 

wchodzi w zakres przetargu. 

Odpowiedź: 
Wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu. 

Pytanie nr 9: 

Brak dokumentacji na uzupełnienia stropów w obecnym szybie windowym. 

Odpowiedź: 
Należy wykonać płytę żelbetową grub. 10cm z betonu kl.20/25 krzyżowo zbrojoną stalą 

żebrowaną Ø 12mm o rozstawie prętów 15x15cm. 

Pytanie nr 10: 

Brak rozwiązań technicznych w przypadku różnicy poziomów w piwnicy (zjazd do 

tunelu) oraz rozwiązania  likwidacji lub wykorzystania istniejących  kanałów kablowych 

w posadzkach piwnic. 

Odpowiedź: 
Istniejącą różnicę poziomów należy wypełnić gruzo-betonem a na powstałym podkładzie 

wykonać warstwy posadzkowe zgodnie z projektem. 

Pytanie nr 11: 

Brak rozwiązania w przypadku kolizji nowoprojektowanego zejścia do pom. 0/29  

z istniejącym tunelem komunikacyjnym do szpitala. 

Odpowiedź: 
Nie występuje kolizja we wskazanym miejscu. 
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Pytanie nr 12: 

Brak opisu miejsc i metody wykonania izolacji poziomej ścian. 

Odpowiedź: 
Budynek jest budynkiem nowym nie użytkowanym wykonanym zgodnie  

z obowiązującymi normami i powinien mieć wykonane odpowiednie izolacje poziome 

ścian. 

Pytanie nr 13: 

Brak parametrów wykładziny podłogowej PCV oraz parametrów drzwi płycinowych 

zwykłych i jaka okleina, kolor, konstrukcja skrzydła, czy jest przeszklenie, jakie? 

Odpowiedź: 
HETEROGENICZNA KOMPAKTOWA WYKŁADZINA WINYLOWA, Grubość 

całkowita 2.00mm-2.10mm, Grubość warstwy użytkowej 0.80mm, Grupa ścieralności 

Grupa T: ≤ 2mm3, KONSTRUKCJA SKRZYDŁA system przylgowy, ramiak drewniany 

obłożony dwiema gładkimi płytami HD,F wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze 

„plastra miodu”, skrzydło usłojenie pionowe, panele usłojenie pionowe, kolor orzech 

włoski, ościeżnica obwiedniowa regulowana. 

Pytanie nr 14: 

Brak w opisach dokumentacji instalacji sanitarnych informacji o demontażach 

istniejących instalacji CO, wodnej, kanalizacji sanitarnej , instalacji hydrantowej  

i wentylacji mechanicznej. 

Odpowiedź: 
Należy zdemontować istniejące instalacje wewnętrzne w budynku planowanego DPS. 

Pytanie nr 15: 

Brak w opisach informacji o ciągach tranzytowych przebiegających przez adoptowane 

dla potrzeb DPS. 

Odpowiedź: 
Nie należy demontować instalacji istotnych dla funkcjonowania istniejącego szpitala. 

 

Załącznik: 

- zestawienie stolarki okienno-drzwiowej 

(link: http://zochcinek.pl/zamowienia_publiczne/2017/dps_opatow/zestawienie_stolarki.pdf ) 

 

 

 

 

p.o. Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 

/-/ Jarosław Basak 
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