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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-23/12 

Przetarg nieograniczony pn. " Roboty budowlane polegające na przebudowie oddziału dziecięcego 

zlokalizowanego na parterze w budynku głównym". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

 

I/ Przedmiar budowlany: 

Poz. 2.3 czy do pozycji KNNR 2/1202/2 dotyczącej wykonania warstw wyrównawczych z zaprawy 

cementowej gr. 20 mm należy doliczyć pozycję KNNR 2/1202/3 z krotnością 2 dotyczącą 

zwiększenia grubości warstw o 10 mm do zakreślonej przez Zamawiającego grubości 4 cm ? – czy 

grubość 4 cm jest wystarczająca ? (normowa grubość wylewki na warstwach styropianu to 5 cm)  

 

Odpowiedź  - W ofercie należy przyjąć grubość wylewki 5 cm. 

 

Poz. 3.2, 3.3, 3.4 – bardzo prosimy o określenie typu i grubości płyt Fermacell zastosowanych w 

poszczególnych pozycjach – zarówno opis na rzucie jak i w opisie technicznym jest mało precyzyjny 

w odniesieniu do opisu z przedmiaru. 

 

Odpowiedź  - Zastosowano płyty gr. 12,5 mm. 

 

Poz. 4.1 i 4.8 – czego dotyczy przytoczona pozycja, przywołany katalog zawiera jako materiały miskę 

ustępową i sedes – czy należy doliczyć: 

- stelaż podtynkowy ze spłuczką 

- przycisk do spłuczki (jaki) 

- zawór zasilający spłuczki (w części wod-kan ujęto jedynie 10 zaworów, a ilość przypadająca 

tylko na ilość przyborów w części budowlanej to wg. nas 22 szt) 

 

Odpowiedź  -  Poz. 4.1 zawiera 

-  miskę ustępową ze stelażem 

- sedes 

 - szczotka do WC, wisząca, z uchwytem - stal nierdzewna matowa 

- Pojemnik na duże rolki papieru toaletowego Jumbo - Merida Top lub równoważne  

 

Odpowiedź  - Poz. 4.8 zawiera  

- miska ustępowa dla niepłnosprawnych, wisząca, Nova Top bez barier, ze stelażem - lub równoważne 

- sedes 

 - szczotka do WC, wisząca, z uchwytem - stal nierdzewna matowa 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

- Pojemnik na duże rolki papieru toaletowego Jumbo - Merida Top lub równoważne. 

 

 

 

W wycenie należy ująć przycisk do spłuczki. Przycisk spłukujący nie gorszy niż Koło Eclipse Chrom 

Mat. 

Ilość zaworów- należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.  

  

Poz. 4.2, 4.3, 4.6 – czego dotyczy przytoczona pozycja, przywołany katalog zawiera jako materiały 

umywalkę i syfon umywalkowy – czy należy doliczyć: 

- stelaż podtynkowy pod umywalkę lub zamiennie uchwyt montażowy wraz z postumentem lub 

półpostumentem 

- baterię umywalkową  

- zaworki i podejścia elestyczne do baterii (komentarz jak do poz. 4.1) 

 

Odpowiedź  -  Pozycja 4.2 zawiera: 

- umywalka 55 cm 

- bateria umywalkowa mieszakowa, stal nierdzewna 

- syfon umywalkowy 

 

Odpowiedź  -  Pozycja 4.3 zawiera: 

- umywalka 55 cm 

- bateria umywalkowa mieszakowa, bezdotykowa stal nierdzewna 

- syfon umywalkowy 

 

Odpowiedź  -  Pozycja 4.6 zawiera: 

- umywalka dla niepełnosprawnych Nova Top bez barier 65 cm lub równoważne 

- bateria umywalkowa mieszakowa,  

- syfon umywalkowy 

 

W wycenie należy ująć zaworki i podejścia elastyczne do baterii oraz stelaż podtynkowy pod 

umywalkę lub zamiennie uchwyt montażowy wraz z półpostumentem. 

 

Poz. 4.4 i 4.7 – czego dotyczy przytoczona pozycja, przywołany katalog zawiera jako materiały 

umywalkę i syfon umywalkowy – czy należy wykreślić powyższe materiały i doliczyć: 

- kabinę natryskową 

- brodzik 

- baterię natryskową z natryskiem ręcznym lub stałym 

- syfon brodzikowy 

 

Odpowiedź  - Pozycja 4.4 zawiera: 

- brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową półokrągłe 1/4 koła 

- syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 

- baterie natryskowe z natryskiem przesuwanym 

- kabiny natryskowe do kąpieli narożne półokrągłe 1/2 koła z szybami ze szkła hartowanego 

 

Odpowiedź  -  Pozycja 4.7 zawiera: 

- krzesełko prysznicowe dla niepełnosprawnego 

- syfony brodzikowy  

- baterie natryskowe z natryskiem przesuwanym  

- brodzik prysznicowy 90x90 wpuszczany w posadzkę 
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Poz. 4.5 – Co składa się na komplet wyposażenia przy WC w salach chorych  

 

Odpowiedź  - Pozycja 4.5 zawiera: 

- poręcz ścienna stała przy WC - Koło Basic 70cm lub równoważne 

 

Poz. 4.9 – czego dotyczy przytoczona pozycja, przywołany katalog zawiera jako materiały umywalkę 

i syfon umywalkowy – czy należy wykreślić powyższe materiały i doliczyć:  

- stelaż podtynkowy pod zlewozmywak lub zamiennie uchwyt montażowy lub szafkę 

- zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej 

- baterię zlewozmywakową 

- syfon zlewozmywakowy 

- zaworki i podejścia elastyczne do baterii (komentarz jak do poz. 4.1) 

 

Odpowiedź  - Pozycja 4.9 zawiera: 

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy 

- bateria zlewozmywakowa mieszakowa 

- syfon 

 

Nakłady robocizny i sprzętu w poz. od 4.1 do 4.4 i 4.6 do 4.9 przewidują jedynie przykręcenie danego 

elementu tj. umywalki lub miski ustępowej do gotowego i zamocowanego podtynkowego elementu 

montażowego jak zatem ująć w kosztorysie nakłady robocizny i sprzętu potrzebne dla zdecydowanie 

szerszego zakresu prac ? 

 

Odpowiedź  -  W wycenie należy ująć wszystkie niezbędne prace. Roboty ogólnobudowlane zostały 

ujęte w pozostałych pozycjach kosztorysu oraz w kosztorysie instalacji sanitarnych.  

 

II/ Dokumentacja 

 

1. Czy w wycenie należy uwzględnić koszt odbojników przyłóżkowych Promador 700S/700SI – 

a jeśli tak to w jakiej ilości ? 

 

Odpowiedź  - NIE 

 

2. Prosimy o potwierdzenie iż (zgodnie z opisem technicznym) na obecnym etapie objętym 

niniejszym postępowaniem zaplanowano jedynie okablowanie w przypadku instalacji 

przywoławczej i sygnalizacji pożaru. 

 

Odpowiedź  - Na obecnym etapie przewidziane jest wykonanie instalacji przyzywowej  wraz z 

osprzętem niezbędnym do montażu panela medycznego i wykonanie okablowania instalacji 

przeciwpożarowej wraz z gniazdami do podłączenia czujki dymowej i gniazdami do podłączenia 

sygnalizacji czujki (w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym) oraz innym koniecznym do 

dopuszczenia pomieszczeń do użytkowania. 
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Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

modyfikuje SIWZ w zakresie pkt. 3 SIWZ, w którym dodaje się ppkt. 3.10  oraz 3.11. w brzmieniu: 

„3.10. Przedmiotowe zamówienie  dofinansowane jest z budżetu Województwa Małopolskiego. 

3.11. Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej  zawierającej: 

- logo Województwa Małopolskiego zgodnie z Uchwała nr 65/12 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 313/2000 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie przyjęcia znaku graficznego (logo) i 

podstawowych elementów identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego oraz Księga 

Identyfikacji Wizualnej (Zarządzenie Nr 28/2012 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 11 

kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Księgi Identyfikacji Województwa Małopolskiego i 

przyjęcia procedur jej stosowania), 

- herb Województwa Małopolskiego, 

- nazwę zadania inwestycyjnego, 

- informację o dofinansowaniu inwestycji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.  

Szczegółowe informacje dotyczące tablicy zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy„ 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

 


