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L. Dz. DZP 2375/39/2018 

 
 
 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w 
Gdańsku”. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 

 
 

1. Czy w miejsce sufitów nierozbieralnych zamawiający dopuszcza wykonanie sufitów kasetonowych np. Rockfon 
LOGIC . Umożliwi to łatwiejszy dostęp do serwisowania instalacji . Zakładając że na instalacji wentylacji w 
obiektach szpitalnych na każdym załamaniu ma być rewizja do ich czyszczenia oznacza to że sufity nie 
rozbieralne będą miały kilkadziesiąt rewizji które nie będą funkcjonalne ani estetyczne. 
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę sufitów nierozbieralnych na kasetonowe. 
Zamawiający w załączeniu uzupełnia dokumentację branży wentylacyjnej o dwa zestawienia elementów 
wentylacji oraz dodaje w opisie dokumentacji wykonawczej (Chirurgia_opis_PW_WM.pdf) w ust. 9 pkt. 5  
o następującej treści: „5. Na kanałach wentylacji mechanicznej należy zamontować rewizje umożliwiające 
czyszczenie. Rewizje zamontować za każdym załamaniem i co 8m na odcinkach prostych.” 
 
 

2. Prosimy o wskazanie które sufity g-k mają mieć odporność ogniową EI60 a które EI120  
Odp. Jedynie obudowa jak w szczególe "A" musi mieć odporność EI120, pozostałe sufity EI60. 
 
 

3. Prosimy o wskazanie lokalizacji klap rewizyjnych informacja znajduje się na rysunku sufitów w opisie ale brak na 
rysunku oraz brak wskazania wymiarów .  
Odp. W załączeniu rzut sufitów rys. nr 7. 
 
 

4. Prosimy o wskazanie miejsc szachtów do konserwacji instalacji informacja zawarta w opisie brak informacji na 
rysunku  i możliwości wyceny. 
Odp. W załączeniu rzut sufitów rys. nr 7. 
 
 

5. Czy Zamawiający posiada odstępstwo od wysokości pomieszczeń ? 
Odp. Zamawiający nie wystąpił o odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości, ponieważ zachowane 
wszędzie zostały wysokości wymagane przepisami. Na rysunku sufitów podwieszonych, w obrębie holu 
windowego omyłkowo znalazło się oznaczenie 215 cm zamiast 220 cm. 
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6. Mając na uwadze przedstawione rysunki stwierdzamy ze wysokość projektowanych sufitów będzie musiała być 
niższa niż projektowana gdyż nie uwzględnia w całości wysokości kanałów z izolacją , zawiesi oraz samej 
konstrukcji sufitu . Prosimy o potwierdzenie i zgodę Zamawiającego na dodatkowe obniżenie sufitów lub 
przesłanie aktualizacji dokumentacji. 
Odp. Zamawiający uzyskał od projektanta zapewnienie, iż właściwie zostały wyliczone wysokości sufitów. 
 
  

 
 
Z poważaniem 
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