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Nr sprawy IZ.I.272.16.2012.AK-G. 
 

ZMIANA 1 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku 
z zapytaniami wykonawcy udziela się wyjaśnień do SIWZ - przetarg nieograniczony na: 
Przebudowa cz ęści pomieszcze ń budynku szpitala Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia NZOZ w Namysłowie w celu ich przystosowania  do prowadzenia Oddziału 
Dzieci ęcego (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 111325-2012 dnia 
18.05.2012 r.). 
 
Odpowiedzi na zapytania:  
 

1. W poz. 255 przedmiaru robót branży budowlanej, ilość m2 jest 0. Jaką ilość należy przyjąć do 
wyceny kosztorysu. 
Odp. W poz. 255 należy przyjąć wartość 0. 

2. W poz. 275 – Zakup i montaż urządzenia do dezynfektora. Proszę o więcej szczegółów 
dotyczących tego urządzenia – do czego to ma służyć? 
Odp. W tej pozycji powinno być: „Zakup i montaż urządzenia do dezynfekcji”. Myjnia – 
dezynfekator to urządzenie służące do mycia i dezynfekcji termicznej różnego typu narzędzi 
oraz naczyń medycznych i laboratoryjnych.   

3. Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem w kwestii drzwi, proszę o 
dołączenie zestawienia stolarki. 
Odp. Poniżej przedstawiamy zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej z uwzględnieniem klatki 
schodowej i strychu: 
a). Stolarka drzwiowa: 
- 110x200 cm –szt.5P i 1L- drzwi do pomieszczeń (4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7; 4.10) aluminiowe w 
górnej części przeszklone (szkło bezpieczne);  
- 110x200 cm –szt.1P- drzwi do sali 4.11 aluminiowe w całości przeszklone (szkło bezpieczne);  
-   90x200 cm –szt.3P i 2L- drzwi jednoskrzydłowe  w dolnej części drzwi - otwory o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza; 
-   90x220 cm - szt. 1P i 2L drzwi jednoskrzydłowe pełne; 
-   80x200 cm –szt.2P- drzwi jednoskrzydłowe w dolnej części drzwi - otwory o sumarycznym 
przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza;  
-   80x200 cm –szt.1P i 1L- drzwi jednoskrzydłowe systemowe w systemie zabudowy kabin z 
prześwitem 15cm nad posadzką; 
-   80x200 cm –szt.2- drzwi przesuwne - harmonijkowe; 
-   90x200 cm –EI30 szt.3P i 1L- drzwi jednoskrzydłowe pełne 
-   90x190 cm - EI30 szt. 1P- drzwi jednoskrzydłowe pełne 
-   90+90x230 cm –EI30 szt.3- drzwi w górnej części przeszklone w stosunku 50/50; 
b). Stolarka okienna:  
Projektuje się renowację istniejących okien drewnianych oraz montaż klamek  z zabezpiecze-
niem przed otwieraniem okien przez dzieci.  
-  90x120 cm witryny stałe – szt.2 (szkło bezpieczne) 
-  65x110 cm witryna stała – szt.1 (szkło bezpieczne) 
- 110x110 cm witryna stała – szt.1 (szkło bezpieczne) 
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