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SR/XV-270-15(4)-SS/20           Poznań, dnia 16.04.2020 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 
TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizacją robót budowlanych – przebudowa Oddziału Toksykologii w 
Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu 
SR/XV-270-15-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na realizacją 
robót budowlanych – przebudowa Oddziału Toksykologii w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w 
Poznaniu 
 

PYTANIE: 
1. Bardzo proszę o informacje o jakich wysokościach należy wycenić narożniki ochronne SO50? Czy 
narożniki mają mieć wysokość 1,5m, czy 3,0m? 
2. W pozycji 64 przedmiaru Oddział Toksykologii_Roboty budowlane nie uwzględniono cokołów 
wykładziny. Czy należy doliczyć w tej pozycji cokoły o wysokości 15cm? 
3. Bardzo proszę o zweryfikowanie przedmiarów i informacje, czy w pozycji 63 przedmiaru Oddział 
Toksykologii_Roboty budowlane należy wycenić wykładzinę heterogeniczną w ilości 83,32 m2. 
Według rysunku A_05 tej wykładziny wraz z doliczeniem cokołów jest 30,27 m2. Według przedmiaru 
właśnie 83,32 m2. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny w tej pozycji? 
4. Jakie wykończenie posadzki ma mieć pomieszczenie o nazwie Magazynek, przy pom. 14? Płytki 
gresowe, czy wykładzina? Jeśli wykładzina to czy ma to być wykładzina homogeniczna – PCV1 kolor 
1? Nie zostało to ujęte w przedmiarze. Czy należy doliczyć? 
5. Uprzejmie proszę o zweryfikowanie i wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem, a rysunkiem 
A_05. Według pozycji 62 przedmiaru Oddział Toksykologii_Roboty budowlane wykładziny jest 
283,36 m2. Według rysunku A_05 wliczając cokoły o wysokości 15cm wykładziny jest 390,61 m2. 
Jaką ilość należy przyjąć do wyceny: 283,36, czy 390,61 m2? 
6. Bardzo proszę o zweryfikowanie różnic dot. Pozycji 87 przedmiaru Oddział Toksykologii_Roboty 
budowlane. Według przedmiaru jest 6 szt., według rysunku jest 9szt. Jaką liczbę drzwi należy przyjąć 
do wyceny? 
7. Bardzo proszę o zweryfikowanie różnic dot. Pozycji 90 przedmiaru Oddział Toksykologii_Roboty 
budowlane. Według przedmiaru jest 11 szt., według rysunku jest 9szt. Jaką liczbę drzwi należy 
przyjąć do wyceny? 
8. W przedmiarze Oddział Toksykologii_Roboty budowlane nie ujęto 1szt. Drzwi D3 z KD do pom. 
30. Czy należy doliczyć? 
9. Czy Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać żadnej sztuki drzwi w poz. 85 przedmiaru 
Oddział Toksykologii_Roboty budowlane? 
10.Bardzo proszę o potwierdzenie, że w pozycji 95 przedmiaru Oddział Toksykologii_Roboty 
budowlane Zamawiający ma na myśli drzwi D1Alu z rys. A/01 prowadzące do pom. 20 
jednoskrzydłowe, ze św. przejścia 125x200cm (D1Alu1 z rys. A/03). 
11.Proszę o potwierdzenie, że kontrola dostępu w drzwiach jest jednostronna. 12.Proszę o informacje, 
czy okno EI60 znajdujące się naprzeciwko pom. istniejącej zmywalni – zwrot brudnych naczyń należy 
wymienić na nowe. Czy należy wymienić parapet na nowy w tym miejscu? 
13.Czy Zamawiający potwierdza, że należy zamontować 7 nowych parapetów? Z rysunku A/01 
wynika, że będzie montowanych 6 nowych okien, a nie 7 nowych okien. Gdzie w takim razie należy 
zamontować siódmy parapet? 
14.Według rysunku A/01 oraz A/03 należy zamontować nowe drzwi D4sz – 2szt. Brak takich drzwi w 
przedmiarach. Czy należy doliczyć? Czy światło przejścia tych drzwi ma być 220 x 200cm? 
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15.Bardzo proszę o informacje, czy w poz. 96 przedmiaru  Oddział Toksykologii_Roboty budowlane 
Zamawiający ma na myśli ścianki szklane EI30 z drzwiami bezklasowymi D4sz? 
16.Czy którekolwiek okna, które należy wycenić są łukowe? Jeśli tak to bardzo proszę o informacje, 
które to okna oraz o zamieszczenie rysunków. 
17.Bardzo proszę o informacje, czy należy ująć w ofercie montaż nowego okna zewnętrznego 03 EI60 
o wym. 90x220cm, które znajduje się naprzeciwko kuchni, obok windy. Czy to okno ma na pewno 
wymiary 90x220cm? Okna nie ujęto w przedmiarze. 
18.Czy drzwi D1EI60 do pom. 06 maja być wyposażone w kontrolę dostępu? Kontrola dostępu nie 
została ujęta w przedmiarze. Czy należy doliczyć? 
19.Czy w łazienkach z odpływem liniowym należy przewidzieć zasłony i doliczyć je do oferty? 
20.Bardzo proszę o informacje w jakich salach należy zamontować okładzinę ścienną Protect? 
Według opisu architektury wynika, że w salach zabiegowych, czyli w pom. 29, natomiast z rysunków 
wynika, że w pom. 17 i pom. 18. Proszę o weryfikację. 
21.Bardzo proszę o informacje jakie prace należy wykonać z posadzką w pomieszczeniach o nazwie 
„Magazynek”. Czy należy wykonać je w taki sam sposób jak pozostałe pomieszczenia na oddziale? 
Powierzchnia magazynków nie została ujęta w przedmiarach. Czy należy doliczyć? 
22.Jaki mebel znajduje się w pom. 20 Komunikacja? W zestawieniu wyposażenia jest tylko kosz 3–
komorowy, natomiast na rysunku znajduje się jeszcze jeden mebel. Czy należy go wyceniać? 
23.Bardzo proszę o informacje jaki sufit ma być w pom. 09 Śluza. Według tabeli ma być to sufit o 
oznaczeniu GKF, natomiast według rysunku ma być to sufit GKFI. Proszę o weryfikację. 
24.Bardzo proszę o informacje według czego należy wyceniać sufity podwieszane. Czy według 
projektu, czy według przedmiarów? Po pierwsze w przedmiarach podana ilość nowych sufitów to 
454,18 m2. Natomiast według projektu należy zamontować 537,51 m2. Po drugie według projektu są 
4 rodzaje sufitów podwieszanych, według przedmiaru występują trzy rodzaje sufitów, zupełnie innych 
niż w projekcie. Prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach i jaki sufit należy zamontować. 
25.Czy Zamawiający potwierdza, że należy rozebrać tylko 373,58m2 ścianek? Z rysunku wynika, że 
ok. 470m2 ścianek należy rozebrać. Jaką ilość Wykonawca ma przyjąć do wyceny? 
26.W których pomieszczeniach Wykonawca nie wymienia sufitów podwieszanych? Bardzo proszę o 
wskazanie, gdyż w przedmiarze do demontażu jest tylko 353,85 m2 sufitu podwieszanego. Natomiast 
według projektu nowych sufitów jest 537,51 m2. 
27.W związku z faktem, iż w zakresie prac wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
proszę o załączenie opieczętowanego przez Wydział Architektury oraz uzgodnionego z 
rzeczoznawcami do spraw p-poż i sanitarnych projektu budowlanego, na podstawie którego 
Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę. Nadmieniam, iż podstawą do odbioru prac przez 
Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stacje Sanitarną Epidemiologiczną oraz Nadzór Budowlany jest 
projekt uzgodniony i zaopiniowany przez Wydział Architektury. W związku z powyższym 
bezwzględnie wnosimy o załączenie i udostepnienie projektu jako załącznika do siwz. Projekt 
wykonawczy nie może stanowić tylko i wyłącznie podstawy do wyceny prac w przypadku kiedy 
rozliczenie jest ryczałtowe i po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
28.Mając na uwadze, iż w zakresie prac jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie 
proszę o udostępnienie na stronie internetowej, jeżeli Zamawiający takie posiada ekspertyzy i opnie 
pożarowe dotyczące obszaru objętego przedmiotem umowy. Wykonie prac wynikających z ekspertyzy 
w tym obszarze jest bezwzględnie konieczne, aby przeprowadzić odbiór przez Państwową Straż 
Pożarną, a obowiązkiem Zamawiającego jest rzetelne i przejrzyste przygotowanie postępowania 
przetargowego umożliwiające dokonanie Wykonawcy rzetelnej wyceny. 
29. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe, proszę o wyjaśnienie 
dlaczego przedmiary stanowiące załącznik do siwz i które należy wypełnić i załączyć do oferty jako 
kosztorys ofertowy ( nie można wprowadzać zmian) zasadniczo i znacząco różnią się od załączonego 
projektu. Oba wspomniane dokumenty nie są ze sobą spójne- przedmiar przewiduje wykonanie prac, 
których nie ma mowy w dokumentacji projektowej np. modernizacji szatni w piwnicy, wydzielenie 
pomieszczenia na wentylatorownię, rozebranie stropu drewnianego, inny rodzaj sufitów 
podwieszanych. Natomiast duża część prac nie została wyceniona w 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

przedmiarach. W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od zapisu, aby do oferty dołączyć 
kosztorysy, które zawierają prace znacząco odbiegające od zakresu prac wynikającego z dokumentacji 
projektowej lub przygotować przedmiary w sposób rzetelny i spójny z dokumentacją projektową. W 
tym miejscu należy zwrócić uwagę iż zgodnie z wyrokami sądu apelacyjnego ( np. wyrok z dnia 27 
sierpnia 2014r V ACa 181/14) bezwzględnym obowiązkiem Zamawiającego jest, aby w siwz (opis 
przedmiotu zamówienia) Zamawiający wyznaczył Wykonawcy „ zakres robót, który jest podstawą do 
dla ustalenia ceny za wykonane prace” w sposób jasny i rzetelny. Przedstawienie w siwz, z czym 
mamy do czynienia w tym postepowaniu, zakresu prac w sposób nieczytelny, wręcz nierealny do 
wykonania jest postępowaniem Zamawiającego powodującym niemożność dokonania oceny 
niezbędnych kosztów wykonania inwestycji i w efekcie prowadzącym do zaoferowania przez 
Wykonawcę ceny nieadekwatnej do rzeczywistych kosztów wykonania prac. W tym miejscu można 
również posunąć się do tego, iż zostały naruszone zasady uczciwej konkurencji, gdyż w przypadku tak 
przygotowanej dokumentacji przetargowej tylko jedna firma, firma która pracuje na obiekcie, posiada 
dostateczną wiedzę, aby przegotować rzeczywistą wycenę prac. 
30.Proszę o potwierdzenie, że w celu utrzymania gwarancji serwisowanie urządzeń jest po stronie 
Zamawiającego. 
31. W opisie technicznym robót instalacyjnych jest mowa o tym, "Wszystkie nazwy i typy wraz z 
nazwami producentów urządzeń i materiałów ujętych w projekcie zostały przyjęte w celu określenia 
ich parametrów technicznych i standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych 
producentów o jednakowych parametrach technicznych", a w przypadku centrali wentylacyjnej jest 
napisane, że można zastosować urządzenie o zbliżonych parametrach technicznych. Proszę o 
jednoznaczne określenie czy materiały i urządzenia mają być jednakowe jak w dokumentacji, czy 
zbliżone? 
32. Proszę o dołączenie dokumentacji na trasę przebiegu ciepła technologicznego. Brak dokumentacji 
nie pozwala sprawdzić czy ilości materiałów przyjęte w kosztorysie są prawidłowe. 
33.W załączonej dokumentacji przetargowej na roboty instalacyjne są dwa rysunki CH1 z różnymi 
datami opracowania . Który obowiązuje? 
34. W załączonej dokumentacji przetargowej na roboty instalacyjne są dwa rysunki W-1 z różnymi 
datami opracowania. Który obowiązuje? 
35. W załączonej dokumentacji przetargowej na roboty instalacyjne są dwa rysunki W-2 z różnymi 
datami opracowania. Który obowiązuje? 
36.W załączonej dokumentacji przetargowej na roboty instalacyjne są dwa rysunki W-3 z różnymi 
datami opracowania. Który obowiązuje? 
37.W dokumentacji brak jest rozwinięcia instalacji c.o. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 
38. W kosztorysie do wyceny instalacji chłodzenia przyjęto dane z rysunku CH1 z 03.2017. Proszę o 
informację czy jest to prawidłowe? 
39.W kosztorysie nie uwzględniono badania próbek wody przez sanepid. Czy należy doliczyć? 
40.Czy centrala NW 2 wchodzi w zakres dostawy i montażu ? 
41.W opisie technicznym branża sanitarna pkt 5.1.2 jest zapis ,że wszystkie wnęki okienne należy 
wypełnić styropianem i zamurować. Prace te nie są ujęte w żadnym przedmiarze. Czy są w zakresie 
prac? 
42.W kosztorysie są poz. 104-110 dział Demontaż stropu drewnianego(pow. 353,85m2). Proszę o 
wskazanie, który strop należy zdemontować. Brak informacji w projekcie. 
43.W kosztorysie poz. 25 - dostawa i montaż konstrukcja stalowa jest obmiar 359kg. Na rysunkach 
zaprojektowano 3 belki o dł 1,60 o łącznej masie 61,92kg. Proszę o wskazanie, w którym miejscu 
będzie wbudowana pozostała stal. 
44.Czy w zakresie jest konserwacja wykładziny? Brak informacji w kosztorysie ani projekcie. 
45.Czy pom. bufetu, pom. istniejącej wydawki kuchni są w zakresie przetargu? Prace nie zostały ujęte 
w kosztorysie. 
46.Proszę o podanie systemu zgodnego z obowiązującymi aprobatami który został zaprojektowany do 
zabezpieczenia istniejącego stropu na oddziałem Toksykologii do REI60. 47.Zgodnie z przedmiarem 
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poz.69 tylko 353,85m2 sufitu zabezpieczamy do odporności EI60. Podczas gdy cały oddziała ma pow. 
537,51m2. Które sufity mają być niezabezpieczone? 
48.Proszę o wskazanie parametrów sufitu na korytarzach o nazwie kaseton GKF, który jest odsunięty 
od konstrukcyjnego stropu o 50cm. 
49.Zgodnie z opisem technicznym str. 9 mają być zamontowane narożniki z profilem aluminiowym 
ciągłym a w przedmiarze poz.98 wskazane są narożniki bez profila aluminiowego. Proszę o 
informacje, co jest nadrzędne. 
50.W przedmiarze w poz. 8 należy wycenić demontaż i montaż okien uchylnych w ilości 40,32m2 
czyli 38 szt. W projekcie nie wskazano miejsca montażu. Proszę o wskazanie miejsca montażu w celu 
wyceny kosztów zamontowania. 
51.W przedmiarze pozycja 103 należy wycenić "Wydzielenie pomieszczenia na poddaszu nad 
Oddziałem Toksykologii na potrzeby centrali wentylacyjnej". W opisie technicznym jak i na 
rysunkach nie ma żadnych informacji co do zakresu prac, które należy wykonać, nie ma 
umiejscowienia tego pomieszczenia. W związku z tym nie mam możliwości oszacowania kosztów  
dla tej pozycji. 
52.W przedmiarach nie ujęto wzmocnień w ścianach działowych do montażu elementów 
wyposażenia. Czy należy doliczyć? 
53.W przedmiarach nie ujęto wykonania podkonstrukcji dla drzwi, okien w ścianach z płyt G-k. Czy 
należy doliczyć? 
54.W przedmiarach nie ujęto konserwowania wykładziny, czy należy doliczyć? 
55.Projekt instalacji gazów medycznych GM-1 nie przewiduje instalacji tranzytowej gazów 
medycznych wewnątrz oddziału. Czy w związku z powyższym Zamawiający bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność za wykonanie instalacji gazów medycznych – wyrobu medycznego niezgodnie z 
obowiązującą normą oraz dyrektywą medyczną? Jeżeli nie, to proszę o zamieszczenie poprawionego 
projektu spełniającego obecne normy oraz dyrektywę dla wyrobów medycznych. 
56. W opisie do projektu instalacji gazów medycznych dział 5. 1.3 jest zapis „Podejścia do punktów 
czerpalnych wykonać jako natynkowe”. Czy Zamawiajacy miał na myśli punkty poboru gazów 
medycznych? 
57.W opisie do projektu instalacji gazów medycznych dział 5. 1.3 jest zapis ‘Podejścia do punktów 
czerpalnych wykonać jako natynkowe”. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis, iż instalacja ma zostać 
nadtynkowo? Jeżeli tak, to proszę o informacje, czy rurociągi mają być odkryte, czy 
zamawiający przewiduje inne rozwiązanie, np. w korytach instalacyjnych. Jeżeli tak to prosimy o 
zamieszczenie poprawionego kosztorysu zawierającego dodatkowe elementy niezbędne do 
wykonania. 
58.W opisie do projektu instalacji gazów medycznych dział 5. 1.3 jest zapis „Projektowane punkty 
poboru tlenu, próżni, sprężonego powietrza typ AGA natynkowe”. Punkty natynkowe stosuje się w 
pomieszczeniach, które nie są objęte remontem, aby zmniejszyć koszt związany z np. malowaniem 
ponownym pomieszczeń. Takie rozwiązanie jest stosowanie doraźnie. Czy zamawiający podtrzymuje 
powyższy zapis? 
59.W pomieszczeniu nr 18 Nadzór przewidziane są systemy mocowania sufitowego „Most 4 
stanowiskowy”. Zastosowanie mocowania sufitowego wiąże się z obciążeniem stropu. Proszę o 
podanie jaki rodzaj stropu (sufitu) jest w powyższym pomieszczeniu. Czy zamawiający posiada 
obliczenia sił nośnych, jakie może przenieść strop? Proszę o zamieszczenie do postępowania. Jeżeli 
strop jest typu lekkiego to proszę o zamieszczenie projektu konstrukcyjnego uwzględniającego 
konstrukcję nośną urządzeń medycznych (mostów) zapewniającą bezpieczny i stabilny montaż. 
60.Most 4 stanowiskowy w sali nadzoru. Dla zapewnienia lepszej ergonomii stanowiska czy 
Zamawiający będzie wymagał, aby każde stanowisko było wyposażone w wózek z półką? W 
przypadku braku wózka półka będzie zamontowana do szyn na moście, która jest na wysokości ok. 
180 cm nad podłogą i uniemożliwi to personelowi korzystanie z takiego rozwiązania. 
61. Panel przyłóżkowy z szyną instalacyjną pom 18 Nadzór. Zamawiający w opisie technologii 
wymaga półki o wymiarach 450x 400 mm, a szyna ma mieć długość 40 cm (400 mm). W związku z 
tym tak półka nie jest możliwa do zamontowania na szynie. Czy Zamawiający dopuści półkę o takim 
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wymiarze, którą można będzie zamontować na szynie? Ponadto szerokość stanowiska - długość 
panela na pacjenta jest w granicach 160 cm co jest bardzo wąsko i zastosowanie półki o szerokości 
450 mm staje się wręcz niemożliwe. 
62.Proszę o określenie po czyjej stronie jest dostawa i montaż paneli przyłóżkowych oraz mostu 
sufitowego. 
63.Proszę o informacje, czy instalacje gazów medycznych mają być doprowadzone i rozprowadzone 
tylko na cele oddziału Toksykologii, czy również na inne oddziały/kondygnacje. 
64.Zgodnie z PW, rys. nr 101 (branża elektryczna), w gabinecie zabiegowym nr 26 planowany jest 
montaż kolumny anestezjologicznej, lecz nigdzie nie wykazano, że mają do niej zostać doprowadzone 
instalacje gazów medycznych, co przy kolumnie tego typu jest standardem i właściwie w tym celu 
głównie montuje się tego typu kolumny. Czy jest to tylko błąd, czy należy do przetargu przyjąć także 
montaż i zasilenie kolumny sufitowej anestezjologicznej? Jeżeli tak, to proszę o podanie jej 
specyfikacji oraz po czyjej stronie jest jej dostawa. Przy założeniu, że ma być to kolumna 
anestezjologiczna, powinien być do niej doprowadzony także podtlenek azotu, a w materiałach 
przetargowych nic o nim nie wspomniano. 
65.Projekt oraz opis do instalacji gazów medycznych został wykonany przez jednostkę, która nie 
kieruje się obowiązującymi przepisami i w związku z tym zawiera mnóstwo błędów, np. 
wykonywanie instalacji wg PN 737-3, która to norma nie obowiązuje od dobrych 13 lat. Czy w 
związku z tym Zamawiający zdaje sobie sprawę, że czynności w niej opisane będą nieadekwatne do 
tych, których wymaga prawo i akceptuje ten fakt, tj. pozostawi wykonanie instalacji gazów 
medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwórcy instalacji gazów medycznych? 
66.W załączonych do przetargu dokumentach brakuje projektu wykonawczego instalacji gazów 
medycznych, który to jest wymagany prawem, aby przystąpić do działań związanych z montażem tych 
instalacji. Czy Zamawiający udostępni taki projekt (zgodny z obowiązującymi przepisami) lub 
dopuści fakt, że jego opracowanie będzie również przedmiotem w niniejszym zadaniu? 
67.W opisie do instalacji gazów medycznych zawarto informacje, że podejścia (rurociągi pionowe) do 
punktów poboru tlenu i próżni mają być natynkowe, natomiast do punktu poboru powietrza już 
podtynkowe. Proszę o wyjaśnienia.  
68.W opisie do instalacji gazów medycznych zawarto informacje, że rurociągi należy prowadzić w 
warstwie sufitu podwieszanego oraz w bruzdach, natomiast punkty poboru należy wykonać już jako 
natynkowe. Czy w związku z potrzebą bruzdowania nie lepiej byłoby również punkty poboru 
wykonać jako podtynkowe i uniknąć zbędnego zabierania przestrzeni oraz zbierania kurzu na nich? 
69.W opisie do instalacji gazów medycznych w kilku miejscach zawarto informacje dotyczące 
wartości prób ciśnieniowych, szczelności i wytrzymałości, które nie mają odniesienia do 
obowiązujących norm lub są wartościami przybliżonymi do wartości wymaganych. Przywołano także 
numer normy, nieobowiązującej już dobre 13 lat. Czy w związku z tym, że obowiązujące przepisy 
narzucają inne wartości, których wytwórca instalacji gazów medycznych będzie musiał się trzymać, 
żeby zgodnie z prawem móc wytworzyć dany wyrób jako wyrób medyczny, Zamawiający pozostawi 
tą kwestię wytwórcy danej instalacji? Będzie to poparte właściwymi protokołami z prób, załączonymi 
do dokumentacji powykonawczej. 
70.W opisie do instalacji gazów medycznych zawarto informacje, że przy wykonywaniu prób 
ciśnieniowych należy użyć azotu, co nie jest wymagane prawnie. Zgodnie z obowiązującą normą 
wymóg stosowania azotu (lub innego gazu osłonowego) występuje podczas wykonywania połączeń 
rur ze sobą i do przedmuchania końcowego instalacji, natomiast do prób ciśnieniowych i 
wytrzymałościowych można stosować sprężone powietrze. Czy Zamawiający dopuści takie 
rozwiązanie? 
71.W opisie do instalacji gazów medycznych przyjęto niewłaściwy sposób wykonywania obliczeń na 
zapotrzebowanie w gazy medyczne dla danego oddziału, przez co uzyskano niesamowicie 
wyolbrzymione wartości. Stawia to pod dużym znakiem zapytania kwestię, czy Szpital posiada 
odpowiednio wydajne źródła zasilania tych gazów na cele zasilenia tego oddziału. Czy Zamawiający 
posiada sporządzony we właściwy sposób bilans zapotrzebowania w gazy medyczne dla całego 
Szpitala, na podstawie którego był w stanie to określić? 
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72.Przedmiar instalacji gazów medycznych zawiera błędy powielone m. in. Przez błędny projekt 
budowlany. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści, aby wykonawcy przedstawiali przedmiary 
utworzone od nowa, uwzględniające poprawne pozycje i ich ilości? 
73.W opisie do instalacji gazów medycznych na ostatniej stronie podano elementy oraz ilości pozycji, 
które nie są spójne z podanymi w przedmiarze elementami i ich ilościami. Czym w związku z 
powyższym ma się kierować wykonawca przy sporządzaniu oferty? 
74.Zgodnie z PW, rys. nr 101 (branża elektryczna), do zamontowania jest 21 szt. paneli ściennych 
oraz 1 szt. mostu sufitowego na 4 stanowiska. Nie pokrywa się to ani z wyliczeniami z przedmiaru, ani 
z wyliczeniami z opisu do projektu. Proszę o ostateczne wyjaśnienie ile paneli, jakiego typu i do 
jakich pomieszczeń należy zamontować. 
75.W zestawieniu wyposażenia, na końcu dokumentu pojawiają się dwa typy paneli przyłóżkowych. 
Jeden z nich nie zawiera punktów poboru sprężonego powietrza medycznego, natomiast wg rysunku 
budowlanego, przedmiaru oraz opisu technicznego każdy panel ma mieć doprowadzoną instalację 
sprężonego powietrza. Proszę o wyjaśnienia. 
76.W przedmiarze nie pojawia się most 4-stanowiskowy do gazów medycznych, natomiast jest on 
widoczny na rysunkach oraz w opisie do projektu. Czy w związku z tym należy go wycenić? 
77.W projekcie budowlanym instalacji gazów medycznych zaprojektowano na odejściu do każdej sali 
sufitowe zawory odcinające, co jest rozwiązaniem niezgodnym z prawem. Zgodnie z prawem, na 
każdą salę można zamontować odrębną skrzynkę zaworowo-kontrolną, natomiast z racji kosztów nie 
robi się tego dla zwykłych sal chorych, lecz ew. dla obszarów intensywnych, gdzie gazy medyczne 
stanowią priorytet. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z zaworów odcinających na 
korzyść skrzynek zaworowokontrolnych lub po prostu z nich zrezygnuje? 
78.W projekcie budowlanym instalacji gazów medycznych pominięto zasilenie w gazy medyczne 
pokój łóżkowy nr 30, który zawiera panele przyłóżkowe. Czy w związku z tym Zamawiający 
rezygnuje z doprowadzenia do tego pokoju gazów medycznych, czy należy to także ująć przy 
wycenie? Jeżeli tak, to czy do tej sali należy doprowadzić również sprężone powietrze medyczne? 
79.W projekcie budowlanym instalacji gazów medycznych wg przedstawionych tras instalacji, z pionu 
głównego kierujemy się na przyległą do niego skrzynkę zaworową. Później natomiast instalacja od tej 
skrzynki idzie na sale, ale także do drugiej skrzynki, która jednocześnie ma odcinać gabinet 
zabiegowy. Takie rozwiązanie nie ma logicznego zastosowania, gdyż każda skrzynka powinna 
odcinać osobne obszary, a nie sale pacjentów oraz inne skrzynki. Przedstawiona sytuacja jest o tyle 
groźna, że w przypadku awaryjnej potrzeby odcięcia któregoś z gazu w danej strefie, odcinamy ten 
gaz także strefie sąsiedniej (często nieświadomie, bo po wielu latach personel zapomni o takim 
rozwiązaniu), co może mieć poważne skutki, a nawet zagrażać życiu pacjentów znajdujących się w tej 
strefie. Proszę o wyjaśnienie celowości takiego rozwiązania lub o wprowadzenie korekty w zakresie 
projektu. 
80.Czy w ofercie należy ująć wannę do płukania żołądka? Jeśli tak to proszę o podanie przykładowego 
producenta wanny. 
81.Czy Wykonawca ma w ofercie ująć niszczarki dokumentów, drukarki, komputery? 
82.Czy Zamawiajacy odrzuci ofertę Wykonawcy, który będzie miał nieprawidłowo wypełnione 
przedmiary? 
83.Jakie parametry ma mieć czajnik elektryczny bezprzewodowy? Proszę o podanie przykładowego 
producenta. 
84.W zestawieniu wyposażenia w pom. Sekretariat jest informacja, że należy zamontować kratę 
stalową w oknie. Nie podano jednak żadnej ilości w kolumnie o nazwie „Ilość”. W związku z tym, czy 
na pewno należy taką kratę zamontować? Czy należy ująć to w ofercie? 
85.Czy w ofercie Wykonawca ma ująć myjki dezynfektory? Znajdują się one w zestawieniu 
wyposażenia. Nie podano jednak szczegółowej specyfikacji dot. myjek. Proszę o uzupełnienie, jeśli 
należy ująć je w ofercie. 
86.Czy w ofercie należy ująć wózek siędzący oraz podpórkę czterokołową rehabilitacyjną, wózek 
zabiegowy? Ze względu na duże zróznicowanie na rynku proszę o podanie przykładowych modeli, 
przykładowego producenta. 
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87.Proszę o uszczegółowienie jaki bemar i z jakim wyposażeniem oraz jaki wózek na bieliznę 
Zamawiający ma na myśli? Ceny potrafią wahać się o kilka tysięcy złotych. 
88.Proszę o podanie szczegółowego opisu wraz z parametrami jakie ma mieć froterka/szorowarka do 
podłóg. 
89.Proszę o podanie specyfikacji dot. chłodziarki medycznej. 
90.Czy w ofercie należy ująć lampę bezcieniową statywową? Proszę o uszczegółowienie o jakich 
parametrach ma być ta lampa. 
91.Proszę o podanie specyfikacji dot. wózka na aparaturę – parametry, wymiary itp. 
92.Proszę o podanie parametrów jakie mają mieć kuchenki mikrofalowe oraz płyta grzejna 
indukcyjna. 
93.Czy w ofercie należy ująć zmywarko-wyparzarkę? Proszę podać szczegółowy opis dot. tego 
urządzenia. Ceny takich urządzeń potrafią wahać się o kilka tysięcy złotych. 
94.Kosztorys prac elektrycznych 4p ( szatnia poddasze) nie uwzględnia montażu opraw : L, H1/AW, 
EW1/AW oraz G1/AW – czy brakujące oprawy należy uwzględnić w ofercie? 
95.Projekt elektryczny poddasza nie uwzględnia montażu systemu pożarowego – proszę o 
potwierdzenie, że w pomieszczeniach szatni system SAP nie będzie instalowany. 
96.W przedmiarze prac elektrycznych ( Oddział Toksykologii) uwzględniono montaż wyposażenia 
paneli przyłóżkowych 1, 2 oraz mostu przyłóżkowego w ilości łącznie 75 szt (poz. w kst robót 
elektrycznych nr 62,63,64). Proszę o informację jaką ilość wyposażenia należy przyjąć – zgodną z 
kosztorysem czy projektem? 
ODPOWIEDŹ: 
1. Do wyceny proszę przyjąć narożniki 150cm montaż nad wywinięciem wykładzin od 15cm. 
2. Tak, proszę przyjąć do wyceny cokoły z wykładzin wywiniętych na 15cm. 
3. Do wyceny przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją rysunkową z uwzględnieniem cokołów o wys. 
15cm. 
4. W pomieszczeniu wykonać posadzkę i ująć w przedmiarze z wykładziny PCV1, kolor 1. 
5. Do wyceny przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją rysunkową z uwzględnieniem cokołów o wys. 
15cm. 
6. Do wyceny przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją rysunkową. 
7. Do wyceny przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją rysunkową 
8. Do wyceny przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją rysunkową, która jest nadrzędna w stosunku do 
przedmiarów. 
9. Zamawiający potwierdza. 
10. Zamawiający potwierdza. 
11. Nie, z uwagi na charakter oddziału i konieczność kontrolowania ruchu pacjenta do wyceny należy 
przyjąć obustronną kontrolę dostępu. 
12. Proszę przyjąć do wyceny wymianę okna EI60 wraz z parapetem, Wymiar okna 130x110cm. 
13. Zamawiający potwierdza, 7-my parapet znajduje się w oknie podawczym bufetu. W tym miejscu 
proszę przyjąć do wyceny parapet o szer. 50cm, gr. 3cm, obustronnie wyoblony. 
14. Drzwi ujęto w pozycji ścian przeszklonych w pom. 17 i 18. Skrzydła 2x110cm. 
15. Tak, w ściankach klasowych EI30 można zastosować drzwi bezklasowe. 
16. Projektowane okna są prostokątne. 
17. Odpowiedź tak jak dla pytania 12. 
18. Tak, zgodnie z oznaczeniem na rysunku architektonicznym drzwi do pom. 06 powinny zostać 
ujęte w ofercie w wersji z jednostronną kontrolą dostępu (od zewnątrz pomieszczenia). 
19. Tak, każdy natrysk z odpływem liniowym należy wyposażyć w zasłony mocowane na stelażu ze 
stali nierdzewnej. Stelaże ujęto w załączniku „Wyposażenie Toksykologia_przedmiar”. 
20. Okładzina zmywalna protect powinna zostać wykonana w pom. 29,17 i 18. 
21. Tak, warstwy posadzkowe w magazynku wykonać jak dla pozostałych pomieszczeń oddziału. 
Warstwa wykończeniowa PCV1. 
22. Dla pom. 20 należy wycenić 2 kosze-sortowniki do śmieci. Mebel naniesiony na rzut to symulacja 
ruchu łóżka – nie podlega wycenie. 
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23. Sufit w śluzie – modułowy, higieniczny, szczelny. Proszę przyjąć sufit higieniczny także dla 
pom.18. 
 
24. Do wyceny przyjąć ilości i materiały zgodne z dokumentacją projektową – rysunki są nadrzędne w 
stosunku do przedmiaru.  
Strop nad pomieszczeniami 01 do 09 jest żelbetowy, nie wymaga obudowy EI60. 
Strop nad pomieszczeniami 21-23 już obudowano do EI60. 
Dla pozostałych pomieszczeń wymagana jest obudowa stropu drewnianego nad pomieszczeniami w 
klasie EI60. 
Dodatkowo w pom. 20,10 należy wykonać sufity podwieszone, modułowe.  
W pom. 17,18, 29 wykonać sufit modułowy, higieniczny, szczelny. 
Dodatkowo proszę przyjąć lokalne obudowy kanałów wentylacyjnych dla wszystkich odejść z 
korytarza do poszczególnych pomieszczeń. 
25. Do wyceny przyjąć ilości i materiały zgodne z dokumentacją projektową – rysunki są nadrzędne w 
stosunku do przedmiaru. 
26. Odpowiedź jak dla pytania 24. 
27. Dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy wybranemu w przetargu na wykonanie prac. 
Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi opiniami. 
Zamawiający udostępnia decyzję o pozwoleniu na budowę. 
28. Zamawiający udostępnia ekspertyzę pożarową dla budynku szpitala. 
29. Zamawiający dopuszcza modyfikację pozycji przedmiarowych. Przedmiar stanowi materiał 
pomocniczy i nie stanowi podstawy oceny ofert.  
30. Zamawiający przejmuje koszty napraw serwisowych po upływie okresu gwarancji, zgodnie z 
umową o prace budowlane. 
31. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych parametry urządzeń i materiałów muszą być 
równoważne. Materiał zamienny zgłasza kierownik budowy na podstawie kart materiałowych. 
Kierownik budowy określa równoważność parametrów. Przed zabudowaniem materiał/produkt 
zamienny powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta. 
32. W załączeniu szkic orientacyjny przebiegu rurociągu ciepła technologicznego – załącznik „Trasa 
CT”, załącznik CT1. 
33. Obowiązuje rysunek z najnowszą datą sporządzenia, widoczną w tabeli rysunku. 
34. Obowiązuje rysunek z najnowszą datą sporządzenia, widoczną w tabeli rysunku. 
35. Obowiązuje rysunek z najnowszą datą sporządzenia, widoczną w tabeli rysunku. 
36. Obowiązuje rysunek z najnowszą datą sporządzenia, widoczną w tabeli rysunku. 
37. Zamawiający nie dysponuje rysunkiem rozwinięcia co. Przebieg opisano szczegółowo w opisie do 
projektu instalacji grzewczych. Poziomy układać w strefie sufitu podwieszonego oddziału 
toksykologii. Podejścia do odbiorników w bruzdach ściennych. 
38. Zamawiający potwierdza. 
39. Tak, wyniki badań wody dostarcza Wykonawca. 
40. Nie, centrala NW2 nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem. 
41. Tak, wszystkie wnęki okienne usytuowane pod oknami zewnętrznymi należy wypełnić materiałem 
izolacyjnym i wymurować przedściankę np. z gazobetonu w celu montażu grzejników higienicznych. 
42. Demontaż stropu dotyczy stropu nad pomieszczeniami 10-20 oraz 24-34. 
43. Konstrukcja stalowa dotyczy nadproży  w pom. bufetu, lady wydawczej i izby przyjęć 01. Dla 
witryny w pom. bufetu proszę przyjąć belki stalowe o długości  3,90m. 
44. Konserwacja wykładziny w zakresie – sposób, materiał i ilość procedur zgodnie z wymaganiami 
producenta wykładziny. 
45. Prace są objęte zadaniem inwestycyjnym. Należy wykonać nowe otwory drzwiowe, otwór 
poszerzenia pod ladę wydawczą (bez dostawy lady), prace malarskie i osadzenie nowych drzwi. 
Proszę ująć w kolejnej pozycji przedmiarowej. Elementy stalowe ujęto w poz. 25. 
46. Konstrukcję dachu drewnianego nad pomieszczeniami użytkowymi wykonać w oparciu o dostępne 
na rynku rozwiązania systemowe. Jako referencyjny przyjęto system Rigips 4.10.19, 4.70.05 i 4.70.06. 
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47. Wszystkie stropy drewniane należy oddzielić od pomieszczeń użytkowych w klasie EI60. 
Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 24. 
48. Sufit opisany jako GKF dotyczy obudowy konstrukcji stropu drewnianego nad korytarzem do 
klasy EI60. Jako referencyjny przyjęto system Rigips 4.10.19, 4.70.06. 
49. Zamawiający dopuszcza montaż profili bez wzmocnienia aluminiowego. 
50. Pozycja przedmiarowa dotyczy nieotwieralnych naświetli okiennych usytuowanych obecnie w 
ścianie oddzielającej korytarz od pomieszczeń. 
51. Pomieszczenie zostało już wydzielone na etapie przebudowy innych oddziałów szpitala. Proszę 
wyzerować pozycję przedmiarową. 
52. Tak, w miejscach wskazanych na projekcie architektury pod zabudowę meblową, montaż osprzętu 
sanitarnego, montaż okien wewnętrznych i drzwi oraz panele nadłóżkowe należy przewidzieć lokalne 
wzmocnienia i zagęszczenia profili. 
53. Tak. 
54. Tak jak w odpowiedzi na pytanie 44. 
55. Instalacja gazów medycznych musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i 
przepisów techniczno-budowlanych. Instalacja musi posiadać certyfikat wyrobu medycznego. 
56. Zamawiający zmienia zapis: punkty poboru gazów medycznych oraz skrzynki poborowe wykonać 
jako podtynkowe. 
57. Zamawiający zmienia zapis: punkty poboru gazów medycznych oraz skrzynki poborowe wykonać 
jako podtynkowe. 
58. Tak jak w odpowiedzi na pytanie 56. 
59. Zamawiający wymaga montażu paneli ściennych – dla pom. Nadzoru do wyceny przyjąć 10 paneli 
typu OIOM – 6 ściennych poziomych i 4 ścienne pionowe, zgodnie z lokalizacją łóżek w projekcie 
architektury oraz zestawieniem w załączniku „Wyposażenie”. 
60. Odpowiedź jak dla pytania 59. 
61. Zamawiający dopuszcza inne wymiary półek. 
62. Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych jest po stronie Wykonawcy, podobnie jak pozostałe 
wyposażenie wymienione w załączniku „Wyposażenie Toksykologia_przedmiar”. 
63. Instalacja gazów medycznych ma być doprowadzona wyłącznie na potrzeby oddziału 
Toksykologii. 
64. Kolumna nie jest wymieniona w spisie wyposażenia dla tego pomieszczenia w załączniku 
„Wyposażenie Toksykologia_przedmiar”. Nie zachodzi potrzeba doprowadzenia do niej instalacji. 
Opis dotyczy lampy bezcieniowej. 
65. Instalacja gazów medycznych musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące obecnie normy i 
przepisy. 
66. Zamawiający nie posiada aktualizacji projektu. W ramach przedmiotowego zadania Oferent 
powinien przewidzieć ewentualną aktualizację związaną z wymogiem spełnienia aktualnie 
obowiązujących przepisów. 
67. Jak w odpowiedzi na pytanie 56. 
68. Jak w odpowiedzi na pytanie 56. 
69.Instalacja gazów medycznych musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące obecnie normy i 
przepisy. 
70. Instalacja gazów medycznych musi zostać wykonana w oparciu o obowiązujące obecnie normy i 
przepisy. 
71. Zamawiający posiada wystarczające źródło dla zasilenia oddziału Toksykologii w gazy medyczne. 
Źródła nie są przedmiotem postępowania. Przedmiotem postępowania jest instalacja odbiorcza w 
oddziale i tranzyt do miejsca włączenia opisanego w dokumentacji projektowej. Źródła zasilania 
znajdują się w przyziemiu budynku. Miejscem włączenia dla oddziału toksykologii jest pion 
zakończony na poziomie 1 piętra, pod pionem opisanym w projekcie gazów medycznych. Uwaga: 
dotychczas, ze względu na harmonogram prac nie wykonano odcinka przez oddział chirurgii 
usytuowany na 2 piętrze. Należy zmodyfikować pozycję przedmiarową i doliczyć dla każdego 
odcinka 10 mb instalacji tlenu, próżni i sprężonego powietrza. 
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72. Projekt technologii i gazów medycznych (rysunki i opisy) jest nadrzędny w stosunku do 
przedmiaru. W przypadku rozbieżności Wykonawca może korygować pozycje przedmiarowe. 
73. Jak w odpowiedzi na pytanie 72. 
74. Zestawienie wyposażenia oraz jego parametry jest podane w załączniku: „Wyposażenie 
Toksykologia_przedmiar”. Jest to dokument obowiązujący Wykonawcę. 
Dla oddziału przewidziano montaż 10 paneli OIOM (6 poziomych, 4 pionowe) w sali nadzoru nr 17, 
dla pokojów łóżkowych 21 paneli nadłóżkowych, dla łóżek „ostrych” w sali 13 i 14 – doprowadzić 
tylko podtynkowe gniazda poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni. 
75. Instalacja sprężonego powietrza, tlenu i prózni powinna być doprowadzona do wszystkich paneli 
przyłóżkowych. 
76. Panele opisano w załączniku „Wyposażenie Toksykologia_przedmiar”. Zamawiający nie wymaga 
dostawy mostu. 
77. Na odejściu od głównego pionu gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze) należy 
wykonać główną skrzynkę zaworowo-kontrolną na potrzeby sali nadzorowej nr 17 i gabinetu 
zabiegowego nr 29, z niej odejście do skrzynki na potrzeby pozostałych pokojów chorych. Lokalizacja 
zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych. 
78. Wszystkie łóżka pacjenta należy wyposażyć w gazy medyczne. 
79. Odpowiedź jak na pytanie 77. Dla oddziału przewidziano dwie skrzynki – jedna na potrzeby sali 
nadzoru i gabinetu zabiegowego, druga na pozostałe pokoje chorych. 
80. Do wyceny proszę przyjąć wannę siedzącą 100x70cm, akrylową (np. polimat capri), montaż 
przyścienny na obmurówce z bloczków, okładzina z płytek ceramicznych, bateria wannowa, ścienna. 
81. Do wyceny przyjąć urządzenia zgodnie z załącznikiem „Wyposażenie Toksykologia_przedmiar”. 
82. Oferta ma charakter ryczałtowy. Przedmiary stanowią materiał do porównania cen jednostkowych 
poszczególnych oferentów w przetargu oraz posłużą do celów rozliczeniowych. Oferent może 
wprowadzać zmiany w pozycjach obmiarowych. 
83. Czajnik bezprzewodowy moc 2200W, pojemność 1,5-1,7 litra, jako referencyjne przyjęto Tefal 
KO260830, Bosch TWK7801. 
84. Krata jest objęta zamówieniem. Proszę wycenić dostawę i montaż dwóch krat o wymiarach 
1,5x1,5m do pomieszczenia sekretariatu i gabinetu ordynatora. 
85. Szerokość myjni (mm): 1000, Ładowana od frontu, Wysokość myjni (mm): 1730;  Głębokość 
myjni (mm): 450;  Ilość basenów mytych w 1 cyklu (szt): 1; Iilość kaczek mytych w 1 cyklu (szt): 3;  
Szerokość komory roboczej (mm): 420;  Wysokość komory roboczej (mm): 390;  
Głębokość komory roboczej (mm): 340;  Wymagana moc przyłącza prądowego (kW): 4,6;  
Przyłącze wody ciepłej (tak/nie): Tak , Przyłącze wody zimnej (tak/nie): Tak  
Rejestracja krytycznych parametrów procesu (tak/nie): Tak  
Ilość standardowych programów roboczych bezpośrednio dostępnych z panelu sterującego: 4;  
Łączna ilość programów: 50. Jako referencyjny przyjęto model Meiko Top Line lub równoważny. 
86. Proszę przyjąć do wyceny wózek specjalistyczny z możliwością stabilizacji głowy i pleców. 

• Hamulce dla osoby prowadzącej 
• Sposób składania wózka - Składane na krzyżaku 
• Funkcja regulacji środka ciężkości  
• Podnóżki - Możliwość odchylenia podnóżków 
• Podnóżki- Możliwość regulacji wysokości podnóżków 
• Stopka pod nogę do przechylania wózka 
• Kieszeń za oparciem na podręczne rzeczy 
• Stabilizacja poprzeczna ramy 
• Materiał tapicerki - zmywalny 
• Rodzaj hamulców Dociskowe 
• Podłokietniki Długie 
• Możliwość zaadaptowania wózka dla osób po amputacji kończyn 
• Poduszka do siedzenia w zestawie 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

• Regulacja zagłówka w pozycji horyzontalnej 
• Regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej 
• Rodzaj kół tylnych Pełne 
• Rodzaj kół przednich Pełne 
• Możliwość montażu mechanizmu napędowego dla osób z niedowładem jednostronnym  
• Kolor ramy – alu 
• Maksymalna waga użytkownika 125 kg 
• Waga wózka 25 kg 
• Szerokość siedziska 39-50cm 
• Regulacja podnóżków Tak 
• System anty-wywrotny Tak 
• Przeznaczenie wózka Do transportu 
• Podnóżki uchylneTak 
• Możliwość składaniaTak 
• Możliwość regulacji parametrówTak 
• Zagłówek W standardzie 
• Wyjmowane podłokietniki Tak 
• Regulacja nachylenia oparcia do 30 stopni 
• Jako referencyjny przyjęto model Wheelie Comfort. 

87. Proszę przyjąć do wyceny wózek bemarowy na 8 pojemników GM. 
długość:  1170 mm  

szerokość:  650 mm  
wysokość:  850 mm  

moc całkowita:  2.1 kW  

napięcie:  230 V  

temperatura minimalna:  30 °C  
temperatura maksymalna:  95 °C  

ilość półek:  1 szt.  

ilość pojemników GN:  3 szt.  

rozmiar GN:  GN 1/1 (530x325 mm)  
głębokość pojemników GN:  200 mm  

materiał:  stal nierdzewna  

gatunek stali nierdzewnej:  1.4301  

zasilanie:  elektryczne  
kolor:  inox  
 
Wózek na bieliznę: 
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 , wózek wyposażony w szafkę otwartą, bez drzwi z 
dwoma półkami, blat o wymiarach: 600x660 mm z relingami zabezpieczającymi , z tyłu szafki 
zamontowana obręcz na worek foliowy o pojemności 120 l, bez pokrywy , na obręczy - klipsy 
tworzywowe, służące do przytrzymania worka, wózek na 4 kółkach o średnicy 100 mm (dwa z 
blokadą) , przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego Wymiary: 
Długość 640 
Szerokość 1160 
Wysokość 1100 
88. Polerka jednotarczowa do polerowania podłóg o prędkości obrotowej 1500 obr./min, szerokość 
pracy 16". Uchwyt padów jest zamocowany na stałe, pływający, pad dociskany ze stałą siłą do 
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podłogi. Polerka do usuwania smug, przywracania połysku powłokom zabezpieczającym oraz ich 
renowacji. Znakomicie sprawdza się podczas usuwania smug ze szkliwionych połyskujących płytek. 
Polerkę można doposażyć o spryskiwacz ciśnieniowy dozujący środek nabłyszczający lub układ 
odsysający. Prędkość robocza 1500 obr./min, rozmiar pada 16", zintegrowany pływający uchwyt 
padów 

• Silnik - 1500W  
• Szerokość uchwytu - 400mm  
• Napięcie - 230V  
• Obroty - 1500obr/min  
• Typ układu ssącego - NDT130  
• Długość kabla - 16m  
• Waga - 32kg  
• Wymiary - 1250x660x460mm  

89. Chłodziarka farmaceutyczna do przechowywania leków, agregat na dole, automatyczne 
rozmrażanie i odparowanie kondensatu, pojemność 125l, szer. 60cm, wys.1000cm, zużycie energii 
1,1kWh/24h, regulacja +2 do +20 stopni C, DO 40dB, obudowa ze stali, wbudowany agregat, zapis 
alarmów, znak CE, wymuszony obieg powietrza, pełne drzwi, sterownik Gram Control, alarm 
akustyczny dla temperatur, alarm otwarcia drzwi, zapis alarmów, funkcja kalibracji, możliwość 
zmiany kierunku drzwi, port dostępu do sondy temp., wnętrze ABS, drzwi na zamek, styk 
bezpotencjałowy do alarmu, wyświetlacz led,  
90. Lampa LED, moc 17W, oszczędność energii. Lampa wyposażona w statyw jezdny oraz lampy 
LED umieszczone w reflektorze. Dzięki elastycznemu ramieniu (650mm) łatwo skierować strumień 
światła w dowolnie wybrane miejsce. Dodatkowo łatwość manewrowania reflektorem ułatwia 
specjalny ergonomiczny uchwyt!. 
Wymagane spełnienie norm: 
- EN 60.598-1 październik 2004 
- EN 60.598-2-1 styczeń 1989 
- EN 60.598-2-6 styczeń 1997 
- EN 60.598-2-25 grudzień 2004 
Lampa Zabiegowa LED jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/CEE. 
- typ oświetlenia: LED 
- natężenie światła w odległości 30cm: 50.000 lux 
- temperatura barwowa: 5500 stopni K 
- zasilanie: 230V / 50Hz 
- moc: 17W 
91. Wózek - konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych.  Trzy uchwyty do 
przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią 
także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. 
- Wózek opatrunkowy 5 szufladowy.  
- górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej  
- uchwyty szuflad wykonane z ABS 
- Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków 
- max nośność szuflady  20 kg 
- Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo 
- płyta tylna i boczne: wykonane z lekkiego kompozytu aluminium 
- całkowita ładowność wózka 80 kg. 
- Nośność blatu bocznego: 10 kg, 
- Wysokość szuflad (od dołu): 23 cm, 12 cm, 12 cm, 11 cm, 11 cm, 
- odporność na korozję i łatwe czyszczenie 
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady  
- Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy Φ100 mm) 2 kółka z blokadą jazdy. 
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Wyposażenie standardowe : 
- dwa kosze plastikowe z prawej strony wózka 
- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka 
- druciany kosz na akcesoria medyczne: szerokość: 23 cm, głębokość: 11 cm, wysokość: 11 cm 
Wymiary: 
- Szerokość: 650 mm 
- Głębokość 475 mm 
- Wysokość: 1145 mm 
92. 
Moc mikrofal  800 W 

Moc grilla 1100 W 

Pojemność 23 L 

Sterowanie Elektroniczne 
Wnętrze Emalia ceramiczna 

Rozmrażanie 4 programy 

Gotowanie 6 programów 

Ilość poziomów mocy 6 
Wyświetlacz LED 

Deodoryzacja*  
Wymiary produktu (SxWxG) 489 x 275 x 354 mm 

Waga 13 kg 
 
Płyta indukcyjna 4 polowa 
 
Wymiary (szer. x 
wys. x gł.)  

59,2 x 5,1 x 52,2 cm  

Kolor płyty 
grzewczej   

czarny  

Moc przyłączeniowa  3,0 kW  

Napięcie zasilania  230V  
Pola grzewcze  4 pola indukcyjne  

Wykonanie płyty 
grzewczej  

ceramiczne - szlif z przodu  

Funkcje dodatkowe   
17 poziomów mocy grzania,  czasowy wyłącznik bezpieczeństwa,  rozpoznawanie 
obecności garnka, sterowanie sensorowe, sygnał dźwiękowy końca pracy, timer, 
wyświetlacz zużycia energii  

Bezpieczeństwo 
użytkowania   

wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed zmianą ustawień, wyłącznik 
bezpieczeństwa  

93. Zmywarko-wyparzarka gastronomiczna z temp. Wyparzania 95 stopni 
• sterownie elektromechaniczne  
• czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel 

zapewniający komfort pracy  
• ergonomiczny uchwyt  
• przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1  
• maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm  
• precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego  
• cykl mycia 120 s lub 180 s  
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• wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h  
• kontrolki temperatury pracy bojlera i komory  
• 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)  
• zużycie wody 2,5 l/cykl  
• moc grzałki komory - 2 kW  
• moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW  
• kosz 500x500 mm  
• w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce  
• system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V  
• urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody  
• wysokość komory wsadowej ~370 mm  

Parametry techniczne: 
• Wysokość - H: 835 mm  
• Głębokość - D: 665 mm  
• Szerokość - W: 565 mm  
• Długość cyklu pracy: 120/180 sek  
• Materiał wykonania: stal nierdzewna  
• Marka: Stalgast  
• Moc elektryczna: 3.4/4.9 kW  
• Moc grzałki komory: 2 kW  
• Moc zainstalowana: 5.4/6.9 kW  
• Moc grzałki bojlera: 3/4.5 kW  
• Napięcie - U: 230/400 V  

94. Nie. 
95. Zamawiający potwierdza. 
96. Ilość wyposażenia definiuje załącznik  „Wyposażenie Toksykologia_przedmiar”. 
 
PYTANIE: 
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ODPOWIEDŹ: 
1. Zamawiający przedkłada rysunek poglądowy ilustrujący podział na strop żelbetowy i strop 
drewniany do demontażu i zabezpieczenia do klasy REI60. Załącznik „Stropy nad oddziałem 
toksykologii”. 
2. Zamawiający rezygnuje z demontażu istniejących central wentylacyjnych. Proszę przyjąć do 
wyceny demontaż przewodów wentylacyjnych na istniejącym oddziale – szacunkowa ilość kanałów 
Spiro i prostokątnych do demontażu – średnice 200-600mm – 100mb, średnice 600-800mm – 100mb. 
3.Lokalizacja centrali N1W1 – wykonać zgodnie ze szkicem w projekcie wentylacji i klimatyzacji. Z 
przestrzeni poddasza na 4 piętrze (bezpośrednio nad korytarzem oddziału toksykologii nr 10 należy 
wydzielić pomieszczenie wentylatorowni o długości 10,00mb i szerokości 5,00mb. Wysokość 
zmienna/dach stromy. Proszę przyjąć do wyceny 2 drzwi stalowych, technicznych o szer. 100cm w 
klasie EI30 – pomieszczenie przechodnie. 
4. W związku z pytaniem o przygotowanie wydzielonego pomieszczenia pod montaż centrali 
wentylacyjnej na poddaszu nad korytarzem Zamawiający udostępnia dodatkowy przedmiar dla tego 
zakresu prac. Ponadto wyjaśnia: 
-z przestrzeni poddasza należy wydzielić pom. wentylatorowni w klasie EI60 dla ścian i stropów i 
drzwiami EI30 
-pod centralę należy przyjąć stalową podkonstrukcję do oparcia na stropie pośrednim, 
-przejścia instalacyjne przez przegrody w klasie wymaganej dla danej przegrody (strop i ściana EI60). 
5. Strop nad 3 kondygnacją jest w konstrukcji drewnianej, podlegającej wymianie i obudowie od 
pomieszczeń użytkowych w klasie REI60. Część stropy jest żelbetowa – wskazano na załączniku 
„Stropy nad oddziałem toksykologii”. 
6. Centrala N2W2 oraz powiązane z nią kanały wentylacyjne nie są objęte przedmiotowym 
7. W pomieszczeniach nr 20-25 nie wymaga się wykonywania prac budowlanych. Proszę przyjąć do 
wyceny tylko zabudowę szafy wnękowej opisanej w pakiecie 1 odpowiedzi na pytania oferentów. 
8. Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłej pracy oddziału na czas remontu. W załączeniu szkic 
„Etapowanie realizacji oddziału toksykologii”, obrazujący proponowany przez Zamawiającego sposób 
podziału na etapy. Wentylacja mechaniczna – jednostka N1W1 wraz z pracami budowlanymi i 
instalacyjnymi niezbędnymi do uruchomienia prawidłowej wentylacji i schładzania etapu 1 – do 
wykonania w etapie pierwszym. 
9. Proszę wycenić wymianę drzwi na nowe zgodnie z dokumentacją przetargową. 
10. Proszę wycenić procedurę osuszania i renowacji tynków zawilgoconych, zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 
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11. Wózki zostały opisane w odpowiedziach na pytania oferentów pakiet 2. Poniżej parametry 
wózków rehabilitacyjnych: Opis produktu: Wielofunkcyjny fotel do długotrwałego przebywania 
przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychofizycznymi, 
itp. zmuszonych do ciągłego przebywania w łóżku. Zwrotne koła (przednie i tylne) pozwalające na 
łatwe manewrowanie fotelem nawet w trudnych warunkach (wąskie i ciasne pomieszczenia). 
W standardzie znajduje się 3-częściowa tapicerka z oparciem pleców i podparciem nóg regulowanymi 
za pomocą sprężyn gazowych, tapicerowane podłokietniki oraz podparcia pod stopy (podnóżki) z 
możliwością odchylania i zmiany wysokości. Konstrukcja umożliwia regulację kątów poszczególnych 
fragmentów leżyska, zostaje zmniejszone ryzyko powstania odleżyn. 
Pacjent może być ustawiony w fotelu rehabilitacyjnym w pozycjach: 

• siedzącej,  
• leżącej,  
• półsiedzącej.  

Opcja hydrauliczna dla pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga. Jako referencyjny przyjęto 
model Traper. 
12. Dla wszystkich drzwi w oddziale zapewnić parametr akustyczny 27 dB. Dla drzwi akustycznych o 
wzmożonej izolacyjności, opisanych na rzucie w projekcie architektonicznym proszę przyjąć parametr 
37dB. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny wyposażenia w oparciu o załącznik 
"Wyposażenie_Toksykologia" w uwzględnieniem odpowiedzi na wszystkie pytania. 
 
PYTANIE: 
1. W pom. 02 jest na rysunku pokazany jeden kosz na śmieci. Według zestawienia wyposażenia są 
dwa kosze na śmieci. Ile koszy na śmieci należy wycenić? 
2. W pom. 03 jest informacja, że należy wycenić zestaw wypoczynkowy, na który składaja się: stolik i 
2szt. fotel. Oprócz tego w tym pom. według zestawienia wyposażenia jest do wyceny dodatkowo 
stolik kawiarniany okrągły. Na rysunku w tym pomieszczeniu jest tylko jeden stolik. Ile stolików 
należy w tym pomieszczeniu wycenić? 
3. W pom. 05 brak na rysunku pojemnika na ręczniki papierowe oraz ekspresu do kawy. Według 
zestawienia wyposażenia pojemnik na ręczniki papierowe oraz ekspres należy zamontować. Czy 
należy w ofercie ująć te dwie pozycje? 
4. W pom. 06 na rysunku nie ma niszczarki, drukarki, kosza na śmieci oraz urządzenia 
wielofunkcyjnego fax. Czy należy wycenić? Według zestawienia wyposażenia są te pozycje. 
5. Czy należy wycenić w pom. 07, 27, 32, 33 TV? Brak na rysunku, jest w zestawieniu wyposażenia. 
6. Czy w pom. 08, 15 należy wycenić pojemnik na papier toaletowy? Wystepują różnice pomiędzy 
zestawieniem wyposażenia, a rysunkiem. 
7. W pom. 09 według rysunku są zaprojektowane jeden kosz na śmieci prostokątny oraz jeden kosz 
okrągły. Według zestawienia wyposażenia są dwa kosze prostokątne. Co należy wyceniać? 
8. Czy w pom. 11, 14, 16, 26 nie należy wyceniać pojemnika na płyn do dezynfekcji? Brak w 
zestawieniu wyposażenia. 
9. Czy w pom. 12 należy wycenić kosz na smieci? Brak na rysunku. Czy kosz ma być pedałowy? 
10.Czy w pom. 08, 11,13, 14, 15, 16, 30, 33, 36 mają być po dwa kosze na śmieci? Okrągłe, czy 
prostokątne? Występują różnice pomiędzy rysunkiem, a zestawieniem wyposażenia. 
11. Czy w pom. 13 ma być zabudowa garderobiana oraz pojemnik na płyn do dezynfekcji? Występują 
różnice pomiędzy rysunkiem, a zestawieniem wyposażenia. 
12.Czy w pomieszczeniach o nazwie „Magazynek” należy wycenić jakieś szafy meblowe? Brak 
informacji w zestawieniu wyposażenia, na rysunku zostały wrysowane meble. Co nalezy wycenić w 
tych pomieszczeniach? 
13.Czy Zamawiający potwierdza, że w pom. Nadzoru ma być 10 koszy na śmieci? Na rysunku jest 
tylko jeden kosz na śmieci, okrągły. 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

14.Według zestawienia wyposażenia w pom. 17 należy wycenić 5 szafek kuchennych pod 
zlewozmywak, według rysunku jest tylko jedna szafka pod zlewozmywak. Ile szafek pod 
zlewozmywak należy wycenić? 
15.W pom.17 są wrysowane 4 szafki 60x60cm znajdujące się pod oknem 01. Brak w zestawieniu 
wyposażenia. Czy należy wycenić? 
16.Czy w pom. 19 należy wycenić pojemnik na ręczniki papierowe. Brak na rysunku. 17.W pom. 21 
jest wrysowana zabudowa meblowa. Czy należy wycenić? Brak w zestawieniu wyposażenia. 
18.Czy w pom. 23 należy wycenić szafę przesuwną zamykaną na klucz? Czy mają to być drzwi 
przesuwne? Czy mają być tam jakieś półki? Bardzo proszę o określenie. 
19.Czy w pom. 25 ma być wyceniony jakiś kosz na śmieci? 
20.Czy w pom. 26 należy wycenić siedzisko prysznicowe? Brak na rysunku. 
21.Czy w pom. 28 należy wyceniać szafki kuchenne? Brak na rysunku. 
22. W pom. 27 znajduje się według rysunku 9 szafek kuchennych D90a. Według zestawienia jest 8 
szafek. Ile szafek Wykonawca ma przyjąć do wyceny? 
23.Czy wykonawca w swojej ofercie ma ująć chłodziarkę medyczną w pom. 27? Brak na rysunku. 
24.W pom. 27 według zestawienia wyposażenia należy wycenić obudowę lodówki. Brak jednak w 
zestawieniu lodówki w tym pomieszczeniu. Czy należy doliczyć lodówkę podblatową? 
25.Czy należy wyceniać wózek na aparaturę w pom. 29? 
26.Czy w pom. 31 należy wycenić szafkę biurową szer. 45cm wys. 85cm? Nie ma takiej szafki na 
rysunku. 
27.Czy w pom. 32 należy wycenić Fotel – 2szt.? Brak na rysunku. 
28.W zestawieniu wyposażenia w pom. Dyżurka lekarska jest informacja, że należy zamontować kraty 
stalowe w oknie. Nie podano jednak żadnej ilości w kolumnie o nazwie „Ilość”. W związku z tym, czy 
na pewno należy takie kraty zamontować? Czy należy ująć to w ofercie? 
29.Czy w pom. 35 należy doliczyć kosz na śmieci? 30. W pom. 01 na rysunku jest jeden fotel 
obrotowy. Według zestawienia wyposażenia są dwa fotele. Ile foteli należy wycenić? 
31.Według zestawienia wyposażenia w pom. 01 należy wycenić 10 krzeseł. Według rysunku są w tym 
pomieszczeniu 3 krzesła. Ile krzeseł należy wycenić? 
32. Ile koszy na śmieci należy wycenic w pom. 01? Występują różnice w liczbie koszy z zestawieniem 
i rysunkiem. 
33.Czy należy wycenić stoliki, krzesła, witrynę chłodniczą w pom. Bufet? 34.Czy należy wycenić 
regał wolnostojący oraz wózek BEMAR w istniejącym pomieszczeniu kuchni/wydawki? 
ODPOWIEDŹ: 

1. Proszę wycenić 1 kosz na śmieci, zgodnie z rysunkiem. 
2. Proszę wycenić 1 stolik, zgodnie z rysunkiem. 
3. Tak, do wyceny proszę przyjąć pojemnik na ręczniki papierowe i ekspres do kawy. 
4. Tak, proszę przyjąć niszczarkę, drukarkę, kosz na śmieci i urządzenie wielofunkcyjne dla 

pom. rr 06. 
5. Tak, proszę wycenić odbiorniki tv na ramieniu dla tych pomieszczeń.\ 
6. Tak, proszę wycenić pojemniki na papier dla po. 08 i 15. 
7. Tak, jest to śluza personelu. Kosz prostokątny jest na bieliznę jednorazową. 
8. Proszę wycenić pojemniki do dezynfekcji w ilości zgodnej z ilością umywalek, zlewów oraz 

dla wanny do płukania żołądka dla całego oddziału. 
9. Tak, proszę wycenić. 
10. Proszę wycenić po dwa kosze lub po jednym koszu pedałowym dwukomorowym, prostokątne. 
11. Tak, dla pom. 13 proszę przyjąć do wyceny zabudowę garderobianą oraz pojemnik na płyn do 

dezynfekcji. 
12. Proszę nie wyceniać wyposażenia dla tych pomieszczeń. 
13. Proszę przyjąć do wyceny ilość zgodną z zestawieniem – 10 koszy. 
14. Do wyceny proszę przyjąć ciąg szafek stojących 4x60cm ; 2 z półkami i dwie z szufladami (4 

szuflady), nakrytych wspólnym blatem – przy oknie do pom. 27.  
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Do wyceny przyjąć ponadto ciąg mebli stojących (wspólny blat z wpuszczoną umywalką i zlewem) i 
wiszących o długości 180cm. Szafki z półkami, środkowa stojąca z szufladami. 

15. Zgodnie z odp. Na pytanie 14. 
16. Tak, proszę wycenić. 
17. Proszę nie wyceniać zabudowy w pom. 21. 
18. Tak, proszę o wycenę szafy wnękowej o szer.3x60cm, głębokość 60cm, wysokość zmienna 

pod skosami od 120-200cm, front 3 drzwiowy, montaż na zawiasach, każde drzwiczki 
zamykane na kluczyk meblowy. Półki co 20cm. 

19. Tak, proszę wycenić kosz na śmieci. 
20. Tak, proszę wycenić siedzisko odchylane. 
21. Zgodnie z rysunkiem: dla połączonych pomieszczeń 27 i 28 proszę przyjąć do wyceny 

zestawy meblowe: 
-ciąg 3x60cm, szafki wiszące i stojące ze wspólnym blatem, z wpuszczoną umywalką i zlewem 
jednokomorowym, szafka stojąca środkowa z szufladami, 
-ciąg szafek wiszących i stojących 3x60cm, dwie z szufladami, 
-ciąg szafek wiszących i stojących 3x60cm, dwie z szufladami, 
-ciąg szafek stojących 3x50cm, jedna szafka wisząca 60cm, dwie z szufladami, 
-ciąg szafek wiszących i stojących 3x60cm, dwie z szufladami, 
-ciąg szafek wiszących 2x60cm. 
Blaty wspólne.  

22. Jak w odpowiedzi na pytanie 21. 
23. Tak. 
24. Obudowa dotyczy chłodziarki medycznej. Proszę przyjąć do wyceny. 
25. Tak. Opis wózka z pakiecie nr 1. 
26. Jest to podstawa drukarki. Może być kontener z szufladami na kółkach, szer. 45cm. 
27. W połączonych pomieszczeniach 27 i 28 proszę wycenić 4 fotele na kółkach do biurek, 

zgodnie z rysunkiem. 
28. Tak, proszę ująć w ofercie, zgodnie z przedmiarem. 
29. Tak, proszę wycenić kosz. 
30. Proszę wycenić jeden fotel obrotowy i 10 krzeseł dla pacjenta – zgodnie z rysunkiem. 
31. Proszę wycenić 10 krzeseł. 
32. Jeden kosz, dwukomorowy. 
33. Nie, proszę nie wyceniać. 
34. Regał nie podlega wycenie, Wózek bemarowy – parametry zgodnie z pakietem 1 pytań. 

 
PYTANIE: 
Bardzo proszę o informacje według czego należy wyceniać instalację chłodzenia. Załączono dwa 
rysunki dot. instalacji chłodzenia z różnymi datami opracowania – 2017, 2020 oraz przedmiar. 
Przedmiar został wykonany pod dokumentację z 2017 r. Proszę o zweryfikowanie przedmiarów jeśli 
obowiązuje dokumentacja z 2020 r. Są bardzo duże różnice pomiędzy dwiema dokumentacjami, które 
znacząco wpływają na cenę. 
ODPOWIEDŹ: 
Należy wycenić według dokumentacji 2020 
 
 
 
 
 
 

……………………….. 


