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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 9/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie. 
 
 
 
Treść pytania: 

 
„Węzeł cieplny wchodzi w zakres przetargu czy jest poza zakresem jak opisano w projekcie?” 
 
Odpowiedź:  
Węzeł cieplny jest poza zakresem postępowania.  
 
 
Treść pytania: 

 
„Przyłącz CO należy wycenić według przedmiaru, czy ten zakres wykonuje MPEC Kraków?” 
 
Odpowiedź:  
Zakres ten wykona MPEC Kraków.  
 
 
Treść pytania: 

 
„Czy z umywalkami należy wycenić także półnogi porcelanowe?” 
 
Odpowiedź:  
Tak, należy wycenić także półnogi porcelanowe.  
 
 
Treść pytania: 

 
„Umywalki, pisuary, bidet będą montowane bezpośrednio na ścianie czy należy doliczyć stelaże 
metalowe?” 
 
Odpowiedź:  
Należy doliczyć stelaże metalowe dla umywalek, pisuarów i bidetów. 
 
Treść pytania: 

 
„Miski ustępowe mają być typu kompakt czy wiszące ze stelażami?” 
 
Odpowiedź:  
Miski ustępowe mają być wiszące ze stelażami. 
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Treść pytania: 

 
„Jaki sterownik należy wycenić w poz, nr 6.8 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Kalk Ind. Sterownik” 
-1szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Wszystkie podstawowe funkcje zostały zawarte opisane w opisie technicznym instalacji sanitarnych 
wewnętrznych Część B Instalacja Centralnego Ogrzewania pkt 4 System pomiarów. Należy dobrać 
urządzenie, które posiada wszystkie wskazane funkcje, może to być np. system DigiENERGY lub 
równoważny. 
 
 
Treść pytania: 

 
„Jaki sterownik należy wycenić w poz, nr 6.16 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Kalk Ind. Montaż 
sterownika z okablowaniem” -1szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Wszystkie podstawowe funkcje zostały zawarte opisane w opisie technicznym instalacji sanitarnych 
wewnętrznych Część B Instalacja Centralnego Ogrzewania pkt 4 System pomiarów. Należy dobrać 
urządzenie, które posiada wszystkie wskazane funkcje, może to być np. system DigiENERGY lub 
równoważny. 
 
 
Treść pytania: 

 
„Jaką armaturę należy wycenić w poz, nr 7,29 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Armatura 
specjalistyczna umywalkowa z mieszaczem typ w proj. archit.” - 42 kpl. (prosimy o podanie typu  
i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Armatura specjalistyczna umywalkowa w umywalniach personelu: Armatura elektroniczno-hybrydowa 
np. Rada Insight 100 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub 
równoważna. 
Armatura specjalistyczna umywalkowa w sanitariatach dla pacjentów: Armatura elektroniczno-
hybrydowa np. Rada Insight 100 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub 
równoważna. 
Armatura specjalistyczna umywalkowa w sanitariatach dla NP: Armatura elektroniczno-hybrydowa np. 
Rada Insight 300 z mieszaczem z chromowanego mosiądzu, Firma Rada Armatura lub równoważna. 
 
Szczegółowy opis armatury specjalistycznej znajduje się w części opisowej instalacji sanitarnych 
wewnętrznych Część A Instalacje Wodno-Kanalizacyjne. 
 
Treść pytania: 

 
„Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mają być standardowe, czy np. sterowane elektronicznie?” 
 
Odpowiedź:  
Baterie zlewozmywakowe mają być standardowe. Baterie umywalkowe wg odpowiedzi do pkt 8. 
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Treść pytania: 

 
„Jaki zestaw należy wycenić w poz, nr 7.37 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Zestaw natryskowy 
typu ciężkiego” - 32 kpl. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Głowice natryskowe w sanitariatach dla NP – np. Zestaw natryskowy Rada EV z ruchomym kolanem 
zasilającym w wykonaniu ciężkim firmy Rada Armatura lub równoważna. 
 
 
Treść pytania: 

 
„Jaką baterię należy wycenić w poz, nr 7,41 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Bateria natryskowa, 
Dn˙15˙mm” -13szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Głowice natryskowe w umywalniach personelu – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z 
chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub 
równoważna. 
Głowice natryskowe w sanitariatach dla pacjentów – np. Głowica natryskowa Rada VR 106 z 
chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub 
równoważna. 
 
 
Treść pytania: 

 
„Jakie wyposażenie należy wycenić w poz, nr 7.44 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Kalk ind. 
Montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych” -31 kpl. (prosimy o podanie zestawienia ilości 
poręczy ,siedzisk itd..., oraz parametry techniczne) ?” 
 
Odpowiedź:  
Wyposażenie sanitariatów nalewy wycenić w kosztorysie budowlanym a w kosztorysie instalacji 
wewnętrznych należy pozycję „montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych” wyzerować. 
Prawidłowe ilości wyposażenia sanitariatów: 
- poręcze umywalkowe - 62 szt. 
- poręcze przy wc - 62 szt. 
- poręcze prysznicowe - 52 szt. 
- siedzisko kąpielowe - 23 szt. 
- dozownik mydła - 79 szt. 
- podajnik ręczników papierowych - 74 szt. 
- podajnik na papier toaletowy - 74 szt. 
 
 
Treść pytania: 

 
„Jaki zawór należy wycenić w poz, nr 7.48 przedmiaru instalacji wewnętrznych „Zawór odcinający z 
zaworem zwrotnym antyskażeniowym dn 80” -1szt. (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Należy wycenić zawór antyskażeniowy typu BA o średnicy dn 80. 
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Treść pytania: 

 
„W przedmiarze instalacji wewnętrznych ujęto 309 szt. grzejników, a zaworów grzejnikowych 407szt., 
prosimy o wyjaśnienie jakie ilości należy ująć w ofercie?” 
 
Odpowiedź:  
Należy przyjąć 309 zaworów grzejnikowych. 
 
 
Treść pytania: 

 
„W jakiej pozycji przedmiaru i jaką ilość grzejnikowych głowic termostatycznych należy ująć w ofercie ( 
prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Głowice termostatyczne znajdują się w pozycji 6.2 Montaż głowic termostatycznych. Należy przyjąć 28 
głowic termostatycznych (do grzejników w piwnicach). 
 
 
 
Treść pytania: 

 
„W której pozycji przedmiaru i jakie płuczki-dezynfektory należy wycenić, ujęte w zestawieniu 
materiałów kanalizacji sanitarnej w poz. nr 44 „Płuczka-dezynfektor-komplet, syfon wg wytycznych 
producenta 6 szt.” (prosimy o podanie typu i parametry techniczne)?” 
 
Odpowiedź:  
Płuczko-dezynfektor zalicza się do ruchomego wyposażenia budynku i nie stanowi przedmiotu 
zamówienia. 
 


