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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej dla zadania 

„Modernizacja Bloku Operacyjnego na IV piętrze 
Szpitala w Wodzisławiu Śląskim 

wraz z wykonaniem wentylacji łącznie 
z Traktem porodowym”

Sprawa 8/Zp/2020

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Biorąc pod uwagę procedury przetargowe (licząc od dnia 19.03.  -  dzień złożenia ofert),  znaczne
wydłużenie  czasu  realizacji  zamówień  oraz  jego niepewność  (dotyczy  m.in.  centrali  wentylacyjnej)
stwierdzamy, że nie jest  realne wykonanie zadania w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie -
do  30.04.2020r.  Termin  wykonania  oraz  wysokość  kar  umownych  są  kryteriami  oceny  ofert.  
W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania na min. 9 tygodni od dnia
podpisania umowy.
Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  termin  wykonania  zamówienia  na  8  tygodni  od  daty  zawarcia
umowy.
2. Ze względu na czas dostaw głównych elementów instalacji, tj. agregat wody lodowej i centrala wen-
tylacyjna, które wynoszą 6-8 tygodni, czas zakończenia prac określony na 30.04.2020 r. wydaje się mało
realny. Czy inwestor przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia prac?
Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  termin  wykonania  zamówienia  na  8  tygodni  od  daty  zawarcia
umowy.

3. Dokumentacja projektowa określa spręż centrali  wentylacyjnej po stronie nawiewnej na 600 Pa,
prosimy o weryfikację.
Odpowiedź: Zamówienie realizować zgodnie z dokumentacja projektową.

4. W przedmiarze nie jest określone, kto wykonuje konstrukcje dachowe pod centralę i agregat wody
lodowej, prosimy o określenie.
Odpowiedź: Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych na dachu leży po stronie Wykonawcy. 

5.  Temperatura  zewnętrzna  latem  do  obliczeń  została  przyjęta  na  poziomie  320C,  temperatury
wewnętrzne na sali operacyjnej 22-25 0C, prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź: Należy przyjąć występowanie w okresie letnim wyższych temperatur i możliwość schłodze-
nia sali do temperatury 19 oC.

6. Termin wykonania zamówienia. Ze względu na krótki czas na realizację zadania proszę o informację
czy w przypadku wystąpienia obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego okolicz-
ności, takich jak np. czas prefabrykacji centrali wentylacyjnej czy stropu laminarnego oraz związane z
dostawą centrali wentylacyjnej opóźnienia w montażu rozdzielnicy zasilająco-sterującej centrali oraz
podłączenie agregatu wody lodowej do chłodnicy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu reali-



zacji zadania?

Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  termin  wykonania  zamówienia  na  8  tygodni  od  daty  zawarcia
umowy. Ponadto okoliczności w których termin zakończenia wykonania umowy może ulec przesunięciu
zawarte są w §4 wzoru umowy.

7. Zakres zadania. Proszę o informację, czy dostawa i montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz przewody wentylacyjne prowadzone na dachu będzie po stronie
Wykonawcy zadania?
Odpowiedź: Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych na dachu leży po stronie Wykonawcy. 

8.  Źródło  chłodu.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  w  centrali  wentylacyjnej  chłodnicy  
z bezpośrednim odparowaniem oraz agregatu skraplającego jako źródło chłodu w miejsce zaprojekto-
wanej chłodnicy wodnej oraz agregatu wody lodowej?
Odpowiedź: Nie dopuszcza.

9. Kierownik budowy. Zamawiający wymaga wykazania dysponowania osobą, która będzie pełniła obo-
wiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ze względu na zakres zadania proszę o potwierdzenie, że
dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych spełni wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robota-
mi budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

10. Referencje. Zamawiający wymaga wykazania wykonania zamówienia, którego przedmiotem było
wykonanie robót remontowo-budowlanych o wartości 100 000 zł brutto. Ze względu na zakres zadania
proszę o potwierdzenie, że wykazanie wykonania zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie
robót instalacyjnych w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spełni wymagania Zamawiające-
go.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza referencja w zakresie wykonania zamówienia, którego przedmio-
tem było wykonanie robót instalacyjnych w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Z poważaniem


