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Mińsk Mazowiecki, 2022-05-24 
 

dot.: Ogłoszenie w sprawie składania ofert na roboty budowlane związane z 
zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na 
obszarze Województwa Mazowieckiego 
 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące opisów przedmiotów 

zamówienia informujemy: 
 

Zadanie: adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku 
z pojawieniem się korona wirusa (w tym min: opracowanie dokumentacji projektowej, 
wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prac adaptacyjnych  
i wykończeniowych, nadzór inwestorski) 

Pytanie 1. 

Czy w zakresie Wykonawcy przewidziane zostały do wymiany okna zewnętrzne. 

Odp: Nie zostały przewidziane. 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi przylgowych, 

Odp: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3. 

Prosimy o podanie przybliżonej odległości ( długości trasy kablowej) dla przewodów 
zasilających rozdzielnicę elektryczną i DATA 

Odp: Dla przewodów zasilających rozdzielnię elektryczną i DATA trasa wynosi w przybliżeniu 135 
mb. 

Pytanie 4.  

Czy Zamawiający dopuszcza , jeżeli zaistnieje taka możliwość na etapie wykonywania prac, 
częściowe skucie tynków z ich późniejszym uzupełnieniem 

Odp: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 5. 

Prosimy o określenie przybliżonej odległości zewnętrznej studzienki kanalizacji sanitarnej 
od budynku, do której należy wykonać doziemną instalację kanalizacji sanitarnej 

Odp: 20 mb. 

Pytanie 6. 

czy z uwagi na znaczną wysokość pomieszczeń nie należy wykonać ścian działowych na 
profilach CW 75, UW 75 ? A nie jak określono w PFU CW 50, UW 50 

Odp: Ściany działowe należy wykonać na profilach CW 75, UW 75. 

 

Pytanie 7.  

Czy w zakresie branży sanitarnej jest wymiana całych pionów centralnego ogrzewania od 
poziomu piwnic? Czy wszystkie grzejniki do nowych pionów muszą być nowe? Czy tylko 
w pomieszczeniach objętych remontem? 
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Odp: Tylko w pomieszczeniach remontowanych. 

Pytanie 8. 

Proszę o podanie materiału z jakiego należy wykonać instalację centralnego ogrzewania i 
wodno-kanalizacyjną 
Odp: Zgodnie z wytycznymi z załącznika nr. 1 do odpowiedzi na pytania. 
 
Pytanie 9.  

Czy kontrolę dostępu należy zamontować do wszystkich nowopowstałych pomieszczeń 
objętych remontem? Proszę o podanie ilości kontrol dostępu, które należy zamontować. 
Odp: Kontrolę dostępu należy zamontować do wszystkich nowopowstałych pomieszczeń. Należy 
zamontować 7 szt. kontroli dostępu. 
 

Pytanie 10. 

Czy uwzględnione w projekcie (szafki, biurka, krzesła itp…) widoczne na rzucie należy 
uwzględnić w ofercie? Czy w przedmiocie postępowania jest do zamontowania tylko 
osprzęt elektryczny i sanitarny (biały montaż) 
Odp: W ofercie należy uwzględnić wyposażenie pomieszczeń - aneks socjalny. Pozostałe 
pomieszczenia – biały Montaż. 
 

Pytanie 11. 

Proszę o podanie ilości pionów centralnego ogrzewania jakie należy wykonać i jaka ilość 
grzejników jest do wymiany. 

Odp: Niezbędna w zakresie remontowanych pomieszczeń. 

 

Pytanie 12.  

Proszę o podanie rodzaju baterii jakie należy zamontować (np. czasowe,?) 
Odp: Zgodnie z PFU 
 
Pytanie 13. 

W związku z przebudową systemu SSP, proszę o informację czy centrala od systemu 
posiada wolne miejsca modułowe na powiększenie systemu o kolejne linie dozorowe? 
Odp: Zamawiający posiada wolne miejsca modułowe na powiększenie systemu o kolejne linie 
dozorowe. 

 

Mariusz Martyniak 

______________________ 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 
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