
 
 
Nasz znak:  DZP.341.49.2018                                                                                       Radom, dnia 2018-10-15 
 

 
   ............................................. 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
termomodernizacji budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu w 
ramach programu 4.2.Efektywność energetyczna – typ projektu – Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn.” zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu” (sprawa  
DZP.341.49.2018). 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu 
przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. Stolarka okienna. W opisie ogólnym na rysunkach 
zestawieniowych stolarki okiennej zawarto wpis „klamki na 
kluczyk” oraz wpis „na oddziale pediatrycznym okna należy 
wyposażyć w (…) blokadę rozwarcia na kluczyk” co 
odczytujemy jako brak jednoznaczności opisu przedmiotu 
zamówienia. Prosimy o jednoznaczne wskazanie na których 
oddziałach lub w których oknach mają mieć zastosowanie 
klamki na kluczyk ? 

Wykonawca powinien przewidzieć blokadę na kluczyk 
i blokadę rozwarcia w wszystkich oknach 
rozwieranych. Okna rozwieralno-uchylone powinny 
być wyposażone w blokadę rozwarcia i regulację 
stopnia uchyłku. 

 

2. Stolarka okienna. W opisie ogólnym na rysunkach 
zestawieniowych stolarki okiennej zawarto wpis „szkło 
bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości” oraz wpis „na 
oddziale pediatrycznym okna należy wyposażyć w szkło 
bezpieczne …” co odczytujemy jako brak jednoznaczności 
opisu przedmiotu zamówienia. Pytanie: czy szklenie 
bezpieczne ma być zastosowane na oddziałach 
pediatrycznych czy w całym obiekcie ? 

Zamawiający informuje że szkło bezpieczne i szkło 
bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości rozumie 
jako tożsame. 
 

3. Stolarka okienna. Proszę określić klasę wymaganego 
szklenia bezpiecznego. 

Zamawiający określa klasę szklenia bezpiecznego na : 
- Szkło zewnętrzne hartowane, klasa bezpieczeństwa 
1C2; 
- Szkło środkowe hartowane, klasa bezpieczeństwa 
1C2; 
- Szkło wewnętrzne laminowane, klasa 
bezpieczeństwa 1B1; 
Wszystkie klasy zgodnie z EN12600. 

 
4. Wymiana stolarki okiennej, filarków międzyokiennych i 

kaloryferów. Proszę o potwierdzenie że po wykonaniu 
wymiany ww. elementów w pomieszczeniach obróbka 
będzie polegała na wygładzeniu ościeży przy oknach , 
ściany przy kaloryferze i uzupełnieniu powłok malarskich 
na ścianie okiennej. 

Zamawiający potwierdza że Wykonawca musi 
przewidzieć powyższy zakres w swojej ofercie. 

 
 



 
5. Wymiana oświetlenia awaryjnego i podstawowego ciągi 

komunikacyjne. Czy przed montażem nowych opraw 
Zamawiający przewiduje na sufitach wykonanie robót 
budowlanych wykończeniowych , jeżeli tak prosimy o 
podanie zakresu, który przyjąć  w kalkulacji ceny.  

Zamawiający nie przewiduje żadnych robót 
budowlanych wykończeniowych przy wymianie 
oświetlenia awaryjnego i podstawowego. 

 

6. Wymiana oświetlenia podstawowego poza ciągami 
komunikacyjnymi bloki B i C. Czy przed montażem nowych 
opraw Zamawiający przewiduje na sufitach wykonanie 
robót budowlanych wykończeniowych , jeżeli tak prosimy o 
podanie zakresu, który przyjąć  w kalkulacji ceny.  

Zamawiający nie przewiduje żadnych robót 
budowlanych wykończeniowych przy wymianie 
oświetlenia awaryjnego i podstawowego. 

 

7. Czy jedna referencja/poświadczanie wykonania może 
potwierdzać spełnienie więcej niż jednego warunku 
opisanego w SWIZ? 

Zamawiający potwierdza że jedna 
referencja/poświadczenie może spełniać więcej niż 
jeden warunek opisany w SIWZ. 

 

8. Czy wentylatorowe chłodnie wody zostaną zdemontowane 
przez Zamawiającego , czy należy demontaż przewidzieć w 
cenie oferty? 
 

Zamawiający informuje że Wykonawca w cenie 
ryczałtowej powinien uwzględnić demontaż 
istniejących wież chłodniczych przy budynku 
agregatorni. 

 

9. Proszę określić sposób zagospodarowania zdemontowanych 
chłodni wentylatorowych? 
 

Zamawiający informuje że Wykonawca w cenie 
ryczałtowej powinien uwzględnić demontaż i 
utylizację istniejących wież chłodniczych. 
 

10. Przedmiot zamówienia nie przewiduje wymiany parapetów 
wewnętrznych. Proszę o potwierdzenie 

Zamawiający informuje że sposób 
zagospodarowania parapetów wewnętrznych został 
pierwotnie opisany w załączniku do SIWZ. 

11. Prosimy o potwierdzenie że przedmiot umowy nie dotyczy 
dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących 
wymagań w zakresie ochrony p.poż z wyjątkiem zakresu 
wskazanego w projektach opisujących przedmiot 
zamówienia. 
 

Zamawiający potwierdza że przedmiotem umowy nie 
jest dostosowanie do aktualnych wymagań w 
zakresie ochrony przeciw pożarowej z wyjątkiem 
zakresu wskazanego w dokumentacji technicznej 
stanowiącej załącznik do SIWZ. 

12. W opisie przedmiotu zamówienia wskazuje wykonanie 
okien oddymiających , które należy podłączyć do systemu 
SAP. Proszę o wyjaśnienie czy istniejący system SAP jest w 
pełni sprawny i czy jest możliwość jego rozbudowy o kolejne 
urządzenia przewidziane w projekcie ? 
 

Zamawiający informuje że system SAP jest sprawny i 
w związku z realizacją zadania nie  przewiduje 
rozbudowy tego systemu. 
 



 
13. Podłączenie okien oddymiających do systemu SAP. Proszę 

określić orientacyjną długość trasy kablowej od centralki 
SAP do projektowanych okien oddymiających.  

 

Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbudowy 
istniejącego systemu SAP. 

 
 

14. Podłączenie okien oddymiających do systemu SAP. Czy w 
sytuacji braku możliwości podłączenia okien oddymiających 
do istniejących centralek SAP dopuszcza się zastosowanie 
siłowników z mechanizmem samo wyzwalającym 
uruchamianym przez czujkę zadymienia ? 
 

Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbudowy 
istniejącego systemu SAP. 

 

15. Ocieplenie stropodachów wentylowanych . Czy 
Zamawiający dopuszcza zmianę płyt PIR gr.14cm na inny 
wyrób izolacyjny z zachowaniem parametrów izolacyjności i 
ewentualnym zwiększeniem grubości izolatora ? 
 

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału 
izolacyjnego na inny z zachowaniem parametrów 
izolacyjności i ewentualną zmianą grubości, z 
wykonaniem robót dociepleniowych stropów w taki 
sposób aby była możliwość dostępu do rewizji 
szachtów wg dokumentacji technicznej stanowiącej 
załącznik do SIWZ. 
 

16. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę okresu, dokumentu 
wskazanego w § 2 ust 4 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , na 6 
lat. 
 

Zamawiający dopuszcza zmianę okresu na  lat 6 dla 
dokumentu wskazanego w § 2 ust 4 pkt 1 w zw. § 2 
ust 5 pkt 1 ww. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 


