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Fundacja Medyk dla Zdrowia 

ul. Fryderyka Szopena 1 

35-055 Rzeszów 

 

Znak sprawy: 1/2020 Rzeszów, 2021-01-19 

 

 

O D P O W I E D Z I 

na pytania oraz zmiany treści zapytania ofertowego 
 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści 

zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na 

wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu 

Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21 

 

Treść wspomnianego pytania oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest 

następujące: 

 

Pytanie 1 

pozycja nr 3 z załączonego kosztorysu: Prosimy o podanie rodzaju tapet 

(materiał, wzór) 

Odpowiedź: 

Tapeta łatwo zmywalna z atestami do przestrzeni medycznej. 

 

Pytanie 2  

pozycja nr 7: Czy wykonawca dostarcza ościeżnice? Jeżeli dostarcza to czy mają to być 

ościeżnice regulowane? 

Odpowiedź: 

Tak, przewidywane są ościeżnice regulowane,  

 

Pytanie 3  

pozycja nr 8: Czy wykonawca dostarcza skrzydła drzwiowe wraz z  akcesoriami? Jeżeli tak to 

prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących: ilości sztuk oraz wymiarów 

skrzydeł drzwiowych, materiału, typu okleiny, koloru, rodzaju przeszklenia, rodzaju 

akcesoriów. 

Odpowiedź: 

Drzwi maja być z wyposażeniem standardowym, bez klamek i wkładek, pozostałe akcesoria 

są niezbędne. Kolor biały, okleiny z atestami do stosowania w placówkach medycznych, 

łatwo zmywalne, bez oszklenia, wkład płyta pełna.  Szerokość w świetle 100 cm. 

Zamawiający dokona zmian w tym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 4 

pozycja nr 9: Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących: 

wymiarów skrzydeł drzwiowych, materiału, typu okleiny, koloru, 

rodzaju akcesoriów, rodzaju ościeżnic. 

Odpowiedź:  
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Drzwi maja być z wyposażeniem standardowym, bez klamek i wkładek, pozostałe akcesoria 

są niezbędne. Kolor biały, okleiny z atestami do stosowania w placówkach medycznych, 

łatwo zmywalne, bez oszklenia, wkład płyta pełna.  Szerokość w świetle 100 cm. 

Zamawiający dokona zmian w tym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 5 

Ponadto prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej instalacji 

klimatyzacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z instalacji klimatyzacji. Do przedmiotu zamówienia zostaje dodana 

instalacja wentylacji. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia tj. w załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz w załączniku nr 2 wzorze formularza 

oferty. 

 

Pytania 6 

poz.3: Jaką tapetę należy zamontować, czy chodzi o tapetę z włókna szklanego? Proszę 

o podanie szczegółowych informacji. 

Odpowiedź  

Tapeta łatwo zmywalna z atestami do przestrzeni medyczne 

 

Pytanie 7 

poz. 6 Czy dana pozycja odnosi się do zamontowania zestawu podtynkowego 

WC ? 

Odpowiedź: 

Tak 
 

Pytanie 8 

poz.7 W przedmiarze podano ilość 63 mb, czy podana jednostka nie jest 

pomyłką i  j.m powinna być w m2, jaka w tym wypadku będzie dokładna 

ilość ościeżnic. Proszę o podanie dokładnego rodzaju ościeżnic 

np. opaskowa regulowana. 

Odpowiedź: 

Ościeżnice regulowane, szt. 35  

 

Pytanie 9: 

poz. 8 Proszę o podanie czy pozycja dotyczy montażu skrzydeł bez ceny 

materiału oraz podanie wzoru skrzydła (według przedmiaru, skrzydła 

drzwiowe mają być oszklone). 

Odpowiedź: 

Tak, pozycja dotyczy montażu skrzydeł bez ceny 

materiału. Skrzydła białe wygłuszone, do podmiotów medycznych, bez przeszklenia drzwi. 
 

Pytanie 10: 

poz. 9 Czy w tej pozycji należy wliczyć wyłącznie cenę skrzydeł 

drzwiowych a montaż zawarty jest w poz. 8, w tym wypadku ilość 

dostarczonych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic do całego zadania 

wynosi 35 szt. ? 
Odpowiedź: 

Tak 
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Pytanie 11: 

poz. 11 Podano 2100 mb kabla, proszę o podanie rodzaju kabla oraz jego 

przeznaczenia (kabel montowany wewnątrz wykonywanych ścianek 

działowych?),  czy w tej ilości wliczono również okablowanie do 

kamer. 

Odpowiedź: 

Jest to ilość szacunkowa kabla 2 kategorii do okablowania gniazdek i kontaktów, w tej cenie 

nie przewidywało się okablowania kamer oraz logiki. 

 

Pytanie 12: 

poz. 13 Podano ilość 10 szt kamer, czy należy uwzględnić montaż 10 

szt. kamer wraz z 1 szt. rejestratorem? Proszę o podanie wymagań 

odnośnie kamer oraz rejestratora. 

Odpowiedź: 

10 szt. kamer cyfrowych, rejestrator minimum 16 liniowy z rejestracją zdarzeń do miesiąca. 

Kamera  IP  2Mpx 

IPC-CT1C20-0280B       2,8 mm 

Rejestrator IP 

16 kan  

DYSK HDD SATA 

3TB  

Switch Poe 8 portowy 

8 x Poe 2xLan 

 

Pytanie 13 

W celu wykonania kompletnej oferty, prosimy o udostępnienie 

dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem instalacji klimatyzacji, lub powierzchni 

pomieszczeń w których będzie znajdować się jednostka wewnętrzna klimatyzacji. W 

dostarczonym przedmiarze robót, nie zostały zawarte informację o mocy urządzeń 

wewnętrznych i zewnętrznych, w celu ich obliczenia potrzebujemy znać powierzchnię 

projektowanych pomieszczeń w których znajduje się klimatyzacja. 
Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z instalacji klimatyzacji. Do przedmiotu zamówienia zostaje dodana 

instalacja wentylacji. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia tj. w załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz w załączniku nr 2 wzorze formularza 

oferty. 

 

Pytanie 14 

Czy przedmiar dotyczący klimatyzacji jest poprawny?   

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z instalacji klimatyzacji. Do przedmiotu zamówienia zostaje dodana 

instalacja wentylacji. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia tj. w załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz w załączniku nr 2 wzorze formularza 

oferty. 

 

Pytanie 15 

Czy w wycenie należy uwzględnić jednostki wewnętrzne kasetonowe 

czy ścienne?   

Odpowiedź: 
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przewidujemy w większości pomieszczeń kasetonowe, i w dużych pomieszczeniach sufitowe 

( 3 sztuki. ) 

 

Pytanie 16 

Czy należy uwzględnić sterownik centralny?   

Odpowiedź: 

Tak 
 

Pytanie 17 

Proszę o określenie wymaganych mocy chłodniczych urządzeń klimatyzacyjnych lub 

załączenie rzutów pomieszczeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z instalacji klimatyzacji. Do przedmiotu zamówienia zostaje dodana 

instalacja wentylacji. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia tj. w załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz w załączniku nr 2 wzorze formularza 

oferty. 

 

Pytanie 18 

Jesteśmy zainteresowani przedstawieniem oferty, prosimy o udostępnienie dokumentacji 

technicznej dotyczącej zadania pn.: "Wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu 

utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej. 

 

Pytanie 19 

zwracam się z prośba o udzielenie projektu wykonawczego (jeżeli takowy istnieje) lub 

wskazanie wyznacznika jakościowego użycia materiałów do wykonania zadania, a w 

szczególności: 

1. Informacje na temat systemu klimatyzacji 

2. Informacje na temat oświetlenia 

3. Informacje na temat rodzaju tapet 

4. Informacje na temat rodzaju skrzydeł drzwiowych 

Odpowiedź: 

Nie posiadamy projektu wykonawczego a jedynie koncepcyjny projekt. 

 

Dodatkowa zmiana wprowadzona przez Zamawiającego:  

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert tym samym zmianie ulega następujący zapis: 

W pkt IX ppkt 13 treści zapytania ofertowego jest: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów 

w terminie do dnia  21.01.2021 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego. Termin otwarcia 21.01.2021 r. godzina 10:15.  

 

Zamawiający zmienia zapis na: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów 

w terminie do dnia  26.01.2021 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego. Termin otwarcia 26.01.2021 r. godzina 10:15.  

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 - Przedmiar wentylacja. 

Zał. nr 1a - Przedmiar robot zmodyfikowany dnia 19.01.2021. 
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Za_. nr 2 - Wzór formularza oferty zmodyfikowany dnia 19.01.2021. 

 

Zamawiający 


