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 Kolno, dnia 19.04.2019r. 

 

Sz.O./SAG/41/1860 /19 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

       

 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego 

na potrzeby utworzenia pododdziału geriatrycznego oraz dostosowanie drzwi 

wejściowych na Oddział Medycyny Paliatywnej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: „Poprawa 

efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki 

paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”; znak przetargu 

Sz.O./SAG/41/04/19. 

 

 

 Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) w związku z zapytaniem 

Wykonawców, przekazuje wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

 

Pytanie Nr 1 
Czy do pomieszczeń według numeracji po remoncie 2.19(pokój lekarski) i 2.34(brudownik) należy 

uwzględnić wymianę drzwi wejściowych? 

Odpowiedź:  
W podanych pomieszczeniach nie będzie wymiany stolarki drzwiowej. 

 

Pytanie Nr 2 
Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej, naświetli i witryn. Wymiary stolarki na 

rzutach nie współgrają z opisem na rysunku A-2.2. 

Odpowiedź:  
Zamawiający uzupełnia brakujący rysunek stolarki drzwiowej, który zamieszcza na stronie 

internetowej: www.szpitalkolno.pl.  
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Pytanie Nr 3 
Proszę o sprecyzowanie rodzaju kształtownika na nadproże stalowe poz. 5 przedmiaru robót. Opis 

techniczny mówi o nadprożu z kształtownika IPE 200. 

Odpowiedź: 
Nadproże pomiędzy pom. 2.33 i pom. 2.33a 2*IPE 200, I = 150 cm, nadproża nad wymienionymi 

drzwiami z ceownika C 120, I = 150 c,. 6 sztuk.  

 

Pytanie Nr 4 
Czy przewiduje się wstawianie nadproży stalowych nad wszystkimi nowymi drzwiami 

aluminiowymi? Opis i rzuty wskazują tylko jedno miejsce natomiast przedmiar uwzględnia 

wszystkie powiększane otwory. 

Odpowiedź:   
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 3.         

 

Pytanie Nr 5 
Proszę o sprostowanie czy należy wymieniać drzwi łazienkowe do pomieszczenia 2.32a zgodnie z 

opisem technicznym? 

Odpowiedź:     
Pomieszczenie nie wchodzi w zakres remontu. 

 

Pytanie Nr 6 

Proszę o podanie parametrów płytek na okładziny ścienne. W przedmiarze poz. 28 mowa jest o 

gresie natomiast opis techniczny mówi o glazurze. 

Odpowiedź:     
Na okładzinach ściennych mają być płytki ceramiczne.  

  

Pytanie Nr 7 

Czy należy wymienić podokiennik w pomieszczeniu nr 2.35? 

Odpowiedź:     
Pomieszczenie nr 2.35 nie jest przewidziane do remontu. 

 

Pytanie Nr 8 

Proszę o potwierdzenie że należy zrewitalizować i uzupełnić w wymagany osprzęt 7 sztuk okien. 

Odpowiedź:   

Należy zrewitalizować i uzupełnić w wymagany osprzęt  11 sztuk okien o wymiarach: 

- 100/275 cm 3 szt, 

- 210/175 cm 8 szt. 

 

Pytanie Nr 9 

Proszę o wyjaśnienie czy w łazienkach należy montować odpływy typu Purus czy brodziki z 

tworzywa sztucznego.  

Odpowiedź:     
W łazienkach należy montować odpływy dedykowane do wykładzin PCV. 
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Pytanie Nr 10 

Proszę o wyjaśnienie obmiaru pozycji 46 przedmiaru. Zapisano 10 kpl, natomiast opracowanie 

przewiduje utworzenie 4 łazienek. Czy należy uzupełnić wyposażenie w pozostałych łazienkach na 

piętrze? 

Odpowiedź:     
Powinno być 4 kpl. 

 

Pytanie Nr 11 

Proszę o przedstawienie parametrów farby do malowania ścian i sufitów. 

Odpowiedź:     
Farba odporna na zmywanie posiadająca atest do stosowania w szpitalach. 

 

Pytanie Nr 12 

Proszę o udostępnienie rysunków piętra 5 oraz zestawienia stolarki przewidzianego do 

zamontowania na tym piętrze.  

Odpowiedź:     
Zamawiający uzupełnia brakujący rysunek stolarki drzwiowej, który zamieszcza na stronie 

internetowej: www.szpitalkolno.pl. 

 

Pytanie Nr 13 

Proszę o weryfikację pomieszczeń w których ma być wykonany sufit podwieszany systemowy. 

Rysunek A-2.3 uwzględnia wykonanie sufitu w pomieszczeniu 2.33 natomiast rysunek A-2.2 

przewiduje tynk+malowanie. 

Odpowiedź:     
W pomieszczeniu 2.33 nie przewiduje się sufitu podwieszonego jedynie tynk + malowanie, w 

przedmiarze robót jest to ujęte. 

 

Pytanie Nr 14 

Proszę o weryfikację obmiaru robót poz. 29 wykonania sufitu podwieszanego systemowego. Według 

przedmiaru należy wykonać sufit na całej długości korytarza, natomiast opis zamówienia mówi o 

wykonaniu jego części. 

Odpowiedź:     
W przedmiarze powierzchni sufitu podwieszonego – 83,92 m2 ujęto: część korytarza pom. 2.16, 

świetlicę pom. 2.24, gabinet zabiegowy pom. 2.43 i cztery łazienki. 

 

Pytanie Nr 15 

Proszę o potwierdzenie iż w łazienkach i na korytarzu należy wykonać sufit systemowy typu 

Ecophone Focus A, natomiast w pozostałych pomieszczeniach np. izolatce sufit podwieszany typu 

Ecophon Hygienie Labotec Ds na co wskazuje opis techniczny. Rysunek sufitów A-2.3 opisuje jeden 

typ sufitu we wszystkich pomieszczeniach. 

Odpowiedź:     
Jeden rodzaj sufitów podwieszonych z atestem higienicznym do stosowania w obiektach szpitalnych. 

 

Pytanie Nr 16 

Ile paneli nadłóżkowych należy przyjąć. W przedmiarze jest 10 szt natomiast w projekcie części 

pododdziału geriatrycznego jest 13 szt. 
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Odpowiedź:     
Należy przyjąć 10 paneli – tyle ile jest łóżek. 

 

Pytanie Nr 17 
Rozbieżność w ilości paneli nadłóżkowych-G1 (poz 65 przedmiaru), wg projektu jest ich 13 szt, 

natomiast w przedmiarze ujęto 10 szt. Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:     
Należy przyjąć 10 paneli – tyle ile jest łóżek. 

 

Pytanie Nr 18 
Rozbieżność w ilości opraw – A (poz 59 przedmiaru) wg projektu jest ich 6 szt, natomiast w 

przedmiarze ujęto 7 szt. Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:     
Należy przyjąć 7 szt. opraw. 

 

Pytanie Nr 19 
Rozbieżność w ilości opraw awaryjno-sieciowych – D3W (poz 87 przedmiaru), wg projektu jest ich 

10 szt, natomiast w przedmiarze ujęto 8 szt. Proszę o wyjaśnienie.  

Odpowiedź:     
Należy przyjąć 8 szt. opraw awaryjno- sieciowych – D3W. 

 

Pytanie Nr 20 
Rozbieżność w ilości opraw awaryjno-sieciowych – D3N (poz 89 przedmiaru), wg projektu jest ich 4 

szt, natomiast w przedmiarze ujęto 3 szt. Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:     
Należy przyjąć 3 szt. opraw awaryjno- sieciowych – D3N. 

 

Pytanie Nr 21 
Rozbieżność w ilości opraw awaryjno-sieciowych – D4W (poz 88 przedmiaru), w/w opraw brak na 

projekcie, natomiast w przedmiarze ujęto 1 szt. Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:     
Oprawy awaryjno-sieciowe – D4W nie występują. 

 

Pytanie Nr 22 
Rozbieżność w ilości gniazd przelotowych podwójnych (poz 98 przedmiaru), wg projektu jest ich 14 

szt, natomiast w przedmiarze ujęto 13 szt. Proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:     
Należy przyjąć 13 szt. gniazd przelotowych podwójnych. 

 

Pytanie Nr 23 
Na projekcie widnieje zestaw gniazd X2, których brak jest w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy 

należy je wykonać. 

Odpowiedź:     
Zestaw gniazd X2 nie występuje. 
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Pytanie Nr 24 
Proszę o udostępnienie rysunku E6 branży elektrycznej, zamieszczony na stronie wyświetla błąd 

przy uruchomieniu. 

Odpowiedź:     
Zamawiający zamieszcza prawidłowy rysunek E6 na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl. 

 

Pytanie Nr 25 
Czy instalacja telewizyjna wchodzi w zakres realizacji, jeśli tak proszę o podanie rodzaju gniazd 

jakie mają być zamontowane, typu przewodu do okablowania instalacji oraz miejsca z którego ma 

być doprowadzony sygnał. 

Odpowiedź:     
Instalację telewizyjną wykonuje firma zewnętrzna, należy doprowadzić zasilanie (przewód) w 

miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w 

dniu 19.04.2019r. dokonuje zmiany treści SIWZ, w następującym zakresie: 

 

1. Zamawiający w związku z odpowiedziami na pytania zmienia przedmiary, które otrzymują nowe 

brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma, tj.: 

1) „Szpital Kolno II piętro Geriatra - PRZEDMIAR PO ZMIANACH” - liczba pozycji 196. 

2) „Szpital ppoż - V piętro Oddział paliatywny - PRZEDMIAR PO ZMIANACH” - liczba 

pozycji 7. 

 

2. Zamawiający zamieszcza Załącznik Nr 11 do SIWZ na stronie internetowej: 

www.szpitalkolno.pl, o którym mowa w pkt. 6.7. ppkt. 5) SIWZ oraz w pkt. 19 ppkt. 11) SIWZ. 

 

3. W pkt. 11 ppkt. 9) SIWZ zmienia napisy: 

 

Z: 

 

„OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ 

ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA PODODZIAŁU 

GERIATRYCZNEGO ORAZ DOSTOPSOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH NA 

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ DO POTRZEB OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANEGO  

W RAMACH PROJEKTU WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn:  

„Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii  

oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” 

- nie otwierać przed dniem 24.04.2019r. Godz. 11
30

. 
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Na: 

 

„OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ 

ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA PODODZIAŁU 

GERIATRYCZNEGO ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH NA 

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ DO POTRZEB OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANEGO  

W RAMACH PROJEKTU WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn:  

„Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii  

oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” 

- nie otwierać przed dniem 29.04.2019r. Godz. 11
30

. 

 

5. Pkt. 12 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:  

1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11 

ppkt. 9 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 29.04.2019r. do godz. 11
00

 w Sekretariacie 

Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze). 

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 

dniu 29.04.2019r. o godz. 11
30

 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert 

jest jawne. 

 

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. 

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z art 12a 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania 

ofert do dnia 29.04.2019r. do godz. 11:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji 

Przetargowej, które odbędzie się w dniu 29.04.2019r. godz. 11
30

 w siedzibie Zamawiającego w sali 

konferencyjnej. 

 

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl 

 

        Podpisał:  

 

                                                                                                         DYREKTOR 

                                                                                            Szpitala Ogólnego w Kolnie 

           Krystyna Marianna Dobrołowicz 

http://www.szpitalkolno.pl/

