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                                                W S Z Y S C Y 
 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na termomodernizację obiektu administracyjnego Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 

 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 
poz. 1250 i poz. 1265), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 

1) W zakresie przedmiotu zamówienia jest ocieplenie dachu 149,60 cm – projekt oraz 
opis przedmiotu zmówienia opisuje docieplenie wełną twardą grubości 25 cm + 
warstwy spadkowe przedmiar natomiast wskazuje na ociepleni wełną gr 15 cm 
technologią na sucho. Proszę o zmianę pozycji w przedmiarach. 

Odp.: Proszę przyjąć warstwę ocieplenia zgodnie z projektem gr 25cm.  
2) Opis przedmiotu zamówienia z SIWZ oraz przedmiar opisują wymianę balustrad 

stalowych na nowe – proszę o wskazanie rodzaju barierek (stalowe malowane czy 
stal nierdzewna jak w projekcie) oraz o przesłanie rysunku poglądowego 
przedstawiającego wygląd barierek 

Odp.: Balustrada stalowa ocynkowana malowana w kolorze szarym. W załączeniu 
fotografia przykładowa balustrady.   

 
 

3) Przedmiar uwzględnia wykonanie izolacji termiczne na głębokość 120 cm natomiast 
w opisie przedmiotu zamówienia wskazano głębokość 140 cm przy podaniu tej 
samej sumy powierzchni – proszę o wskazanie prawidłowej głębokości izolacji 

Odp.: Prawidłowa głębokość izolacji termicznej wynosi 120cm zgodnie z 
przedmiarem robót. 

4) Proszę określić czy przedmiot zamówienia obejmuje wykończenie cokołu budynku z 
kamienia elewacyjnego? (brak pozycji w przedmiarze) 

Odp.: Kamień elewacyjny pozostaje istniejący - ocieplenie do wysokości zgodnej 
z projektem - rzuty elewacji. Cokół kamienny obejmuje pomieszczenia 
magazynowe, piwnic i garażowe nieogrzewane. 

5) Proszę określić czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pokrycia części 
ścian wskazanych w projekcie nową blachą tytanowo cynkową ? (brak pozycji w 
przedmiarze) 



 
 
 
Odp.: Przedmiot zamówienia nie obejmuje pokrycia części ścian (obudowa 
komina ze stali nierdzewnej) z blachy tytanowo-cynkowej.  

6) Projekt zakłada skucie starych odparzonych tynków i nierówności wraz z 
uzupełnieniem specjalną zaprawą wyrównawczą  przed wykonaniem izolacji . Brak 
tych pozycji w przedmiarze 

Odp.: Pozycja w przedmiarze robót obejmuje wg. opisu pozycji KNR:   
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby 

z luźnymi częściami tynku  
2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża  

3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi  
4. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość  

W ramach robót nie przewiduje się uzupełninia tynków.  
 

7) Czy montaż rynien i rur spustowych należy do przedmiotu zamówienia 
Odp.: Wody opadowe odprowadzane są poprzez wpusty i kanalizację wewnątrz 
budynku. Nie przewiduje się montażu rynien. 

8) Czy zakres robót obejmuje przebudowę wewnętrznej instalacji C.W.U ? 
Odp.: Zakresem inwestycji objęta jest wyłącznie wymiana instalacji c.o. bez 
c.w.u. 

9) Proszę o potwierdzenie czy lokalizacja paneli fotowoltaicznych jest dowolna na całej 
powierzchni dachu budynku czy tylko na części objętej projektem ? 

Odp.: Lokalizacja paneli fotowoltaicznych wyłącznie na części dachu objętej 
projektem. 

10) Proszę o  potwierdzenie czy drzwi D-04 mają być aluminiowe ? (projekt wskazuje 
na PVC)  

Odp.: Drzwi D-04 wejściowe do budynku proszę przyjąć jako aluminiowe.  
 

11) W zestawieniu stolarki okiennej jest podane, że należy zastosować szkło bezpieczne 
klasy min. O2. Czy szyba bezpieczna ma być od zewnątrz i od wewnątrz? Czy tylko 
od zewnątrz? 

Odp.: Szkło bezpieczne od strony wewnętrznej okien i drzwi.  
 

12) Podany jest również kolor brązowy. Czy ten kolor ma imitować drewno, czy ma być 
jednolity? 

Odp.: Proszę przyjąć stolarkę w kolorze białym jednolity z dwóch stron na wzór 
istniejącej w części mieszkalnej (nie objętej zakresem inwestycji) 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
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