
 

 
Sejny, dnia 04.06.2018 r. 

 

 

Znak postepowania:   7/ZP/2018   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i 

sanitarnych oraz usuniecie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv”  

 

WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

                       Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia 

dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.      

1. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 2 POZ 200 

poprawne wykonanie brodzika. Czy chodzi o poprawienie osadzenia brodzika 

systemowego stalowego czy o wykonanie innych prac? 

Odpowiedź. Odpływ brodzika zamontowany jest w posadzce, problem polega na źle 

wyprowadzonych spadkach podłogi w związku z czym woda wypływa poza 

pomieszczenie łazienki 

2. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 2 POZ 260 

poprawa drzwi wejściowych na OIT. Na czym polega naprawa? 

Odpowiedź. Są to drzwi przesuwne, ze względu na niewłaściwe zamontowanie szyn drzwi 

wypadają z torów 

3. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 2 POZ 270 

naprawa drzwi wejściowych na Blok Operacyjny. Na czym polega naprawa? 

Odpowiedź. Analogicznie do powyższego punktu 

4. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 3 POZ 20 

usunięcie wady w centrali wentylacyjnej. Prosimy o podanie dokładnego modelu i nazwy 

producenta centrali wentylacyjnej. Prosimy o ponowne podanie kodu błędu ponieważ w 

skanach załączonych w dokumentacji przetargowej jest on nieczytelny. 

Odpowiedź. Centrala klimatyzacji, producent: KLIMOR typ: MCKH nr fabryczny 

140012095274000001, błąd „A_ThHW” powoduje zatrzymanie się central   

5. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 10 

wymiana pękających izolacji kauczukowych. Prosimy o podanie dokładniejszych 

parametrów i ilości? 

Odpowiedź. Zastosowana izolacja kauczukowa K-FLEX 13-012 około 35 mb oraz K-

FLEX 19-028  również około 35 mb 



 

 

 

6. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 40 

regulacja zaworów grzejnikowych. Prosimy o podanie parametrów obliczeniowych 

nastawy zaworów grzejnikowych oraz podanie ich ilości. 

   Odpowiedź. Problem z chłodnymi grzejnikami w części pomieszczeń 

Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła 

-temperatura obliczeniowa zewnEtrzna 22°C 

-parametry czynnika grzejnego, woda 60/50°C 

-sposób rozdziału ciepła, dolny 

-zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie pomieszczeń  164 kW 

-zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji 223,8 kW 

-Ilość zaworów grzejnikowych 205 

7. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 50 

usunięcie awarii gniazd tlenu. Prosimy o dokładne podanie na czym przedmiotowa awaria 

polega. 

Odpowiedź. Gniazdo tlenowe nie trzyma złącza przewodu tlenowego 

8. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 60 

usunięcie awarii braku ciepłej wody w umywalce. Prosimy o dokładne podanie na czym 

przedmiotowa awaria polega. 

Odpowiedź. Brak ciepłej wody w umywalce - przyczyna nieznana 

9. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr 1 Arkusza nr 3 

przedmiaru instalacje rtv. Na czym polega awaria wzmacniacza mocy. Jakie są objawy. 

Jaki jest dokładny model i producent wzmacniacza. 

    Odpowiedź. Wzmacniacz dystrybucyjny AWS AMS-2044, problem polega na braku 

sygnału w niektórych gniazdach, głównie na parterze 
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