
 
 
Krotoszyn, dnia  21.04.2017 r. 

 
 
 
 

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „ Adaptacja pomieszczeń przychodni na 

potrzeby rehabilitacji ” . Nr sprawy: RZP-VI/1/05/17 

 
 
I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 
   wyjaśnia:  
 
 
Pytanie nr 1. 
Dokumentacja przewiduje położenie nowej warstwy papy na dachu budynku. Czy to ma być 
wykonane w ramach tej umowy? 
Odpowiedź: Położenie papy na dachu nie ma być wykonane w ramach niniejszego 
postępowania. Nie należy go wyceniać.  
 
Pytanie nr 2. 
W przedmiarze nie ma w ogóle odmalowania ścian, ściany po takim remoncie wymagają 
odświeżenia i w dodatku w wielu miejscach występuje kucie. 
Odpowiedź: W wycenie należy przewidzieć szpachlowanie i malowanie wszystkich ścian. 
 
Pytanie nr 3. 
W przedmiarach zostały ujęte rury na murach , dokumentacja mówi o wkuwaniu i 
szpachlowaniu. Prosimy o wyjaśnienie.  
Odpowiedź: Wszystkie instalacje mają być wkute w ścianę a bruzdy zaszpachlowane. 
 
Pytanie nr 4. 
W przedmiarach zostało ujęte zalanie posadzki w ilości około 40 m2, dokumentacja mówi o 
kuciu posadzek w celu zakrycia rur w posadzkach. Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Należy przewidzieć zalanie  posadzek w miejscach rozkuć pod instalację wod-
kan. Pozostałe prace posadzkarskie zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 5. 
 
Pytanie nr 5. 
Powierzchnia budynku wynosi 750 m2. Powierzchnia samopoziomująca do wylania 250 m2 
tak jak i powierzchnia posadzek w formie wykładziny. Co z resztą posadzek? 
Odpowiedź: Należy skuć wszystkie płytki posadzkowe oraz zerwać wykładziny podłogowe o 
ogólnej powierzchni 750 m2, wykonać wylewki samopoziomujące i położyć wykładzinę 
podłogową typu Tarket Optima na  powierzchni 750 m2.  
 
Pytanie nr 6. 
Brak obudowy wentylacji. Zostanie ona wykonana? 
Odpowiedź: Należy wykonać obudowę wentylacji. 
 
 



 
Pytanie nr 7. 
Brak okien PCV w przedmiarach , dokumentacja mówi o dwóch nowych. Prosimy o 
wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Należy wykuć otwory i osadzić 2 okna PCV , które dostarczy Zamawiający. 
 
Pytanie nr 8. 
Według dokumentacji należy skuć wszystkie płytki oraz wykładziny PCW. 
Odpowiedź: Wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. 
 
 
II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i otwarcia  
     ofert na : 
1. Składanie ofert do dnia  26.04.2017 r. do godz. 1400. 
2. Otwarcie ofert  w dniu  26.04.2017 r. o godz. 1415  w Sali konferencyjnej SP ZOZ w 

Krotoszynie ul. Młyńska 2. 
 
 
 
 
      Z poważaniem 
 

 
 


