
 
 

 

Znak sprawy SZOZ/ZP-2/449/2017    Niemodlin 07.06.2017 r. 

 

Do  

Wykonawców 

 

 
Dotyczy zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Przebudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie wraz z przebudową 

instalacji wewnętrznych (w, ks, ee, c.o., gaz, hydranty, wentylacja), realizacja 

wewnętrznej drogi dojazdowej z placem manewrowym” - etap II realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi  

na zadane pytania:  
 

Pytanie nr 1: Dotyczy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

W Opisie Technicznym (punkt 6) stwierdzono, iż przybory sanitarne, armatura, ich typy oraz 

rodzaje - są ujęte w projekcie technologicznym, którego nie jesteśmy w posiadaniu. 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zakres robót nie jest przedmiotem zamówienia. 

Jednoczenie stwierdzamy, iż w przedmiarze robót-instalacje sanitarne wewn. ujęto baterie 

umywalkowe-szt 54 , baterie zmywakowe-szt 9 oraz natryskowe-szt 4. 

Nie ujęto w przedmiarze robót żadnych przyborów sanitarnych jak umywalki brodziki, miski 

ustępowe oraz zlewozmywaki. 

Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: W Opisie Technicznym (punkt 6) zmienia się zapis na: „(…) są ujęte  

w projekcie projekt architektoniczno-budowlanym”. 

W przedmiarze omyłkowo przyjęto i podano liczbę baterii umywalkowych, zmywakowych  

i natryskowych. Poprawna ilość która objęta jest opracowaniem wynosi: 

- baterie umywalkowe - 18 szt., baterie zmywakowe - 1 szt., baterie natryskowe - 7 szt., miski 

ustępowe - 9 szt. oraz wanna - 1 szt. 

 

Pytanie nr 2:Dotyczy kanalizacji zewnętrznej 

W przedmiarze robót ujęto 204,3 mb rur PCV fi 160mm , oraz 41,7 mb rur PCV fi 200mm. 

Wg rysunków (profile 01,02,03 k.d.) rur Pcv fi 200 jest 18 mb  ,rur fi 160 jest 167mb  

Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Należy przyjąć wartości wg. rysunków. 

 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. do 19.06.2017 r. 


