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  Sanok, 2019-08-14 
 

DO.262-21/19                 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO 

                                                                          

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej 
ustawą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku udziela 
odpowiedzi na pytania do przetargu „Budowa Centrum Symulacji Medycznej 
(Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)”. 
 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 
 
Pytanie nr 1: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej o współczynniku przenikania U=1,0 W/m2K 
w przypadku, gdy nie ma możliwości technicznej wykonania ich zgodnie z dokumentacją projektową, 
czyli o współczynniku U=0,9 W/m2K? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:   
 
Proszę wycenić zgodnie z projektem.  
 
Pytanie nr 2: 
 
Proszę o udostępnienie schematu projektowanej sprężarkowni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:   
 
Proszę wycenić zgodnie z rzutami projektu wykonawczego instalacji sanitarnej. 
 
Pytanie nr 3: 
 
Czy główna skrzynka zaworów znajdująca się na drugim piętrze powinna być zamontowana pod 
sufitem czy na ścianie? Czy projektowana skrzynka ma stanowić wyłącznie stalową obudowę na 
zawory, czy powinna być dodatkowo wyposażona np. w manometry? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Proszę brać pod uwagę montaż pod sufitem wraz z manometrami. 
 
Pytanie nr 4: 
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W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 08.08.2019, gdzie udostępniono zestawienie 
regulatorów przepływu, proszę o wyjaśnienie do jakiego układu należą elementy oznaczone jako "N1 
(2)" ponieważ takie oznaczenia nie widnieją na żadnym z rysunków. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:   
 
Wykaz znajduje się pod odpowiedzią na pytanie oraz został zamieszczony na stronie: 
 
 http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/index.php?idg=6&id=126&x=4&y=87: 
 
 
Pytanie nr 5: 
 
Proszę o sprecyzowanie klasy antywłamaniowości drzwi zewnętrznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:   
 
Klasa odporności na włamanie - RC4 
 
Pytanie nr 6: 
 
Proszę o informację z jakiej nawierzchni należy wykonać chodniki czy  zgodnie z zamieszczonym 
przedmiarem kostka, obrzeża i krawężniki  granitowe czy zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym 
kotka betonowa grafitowa? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Proszę dokładnie zapoznać się z projektem wykonawczym dróg i placów oraz rysunkiem z planem 
nawierzchni. 
 
Zaprojektowano plac utwardzony kostką betonową (kolor grafitowy) składający się z drogi 
manewrowej o szerokości 5m oraz miejsc postojowych prostopadłych o szerokości 2,5m. Chodnik 
prowadzący z budynku na plac oraz do istniejącej ul. Żwirki i Wigury zaprojektowano z kostki 
granitowej łupanej gr. 6cm oraz płyt granitowych gr. 6cm, o zmiennej szerokości (od 1,5m do 5m). 
Będzie on również stanowił utwardzenie dookoła budynku o szerokości 0,5m. 
 
Zagospodarowanie obramowano krawężnikiem granitowym o wymiarach 15x30cm (wystające) oraz 
krawężnikiem granitowym wtopionym 12x25cm (wtopione w miejscach połączenia placu 
parkingowego z chodnikiem oraz asfaltową ulicą Żwirki i Wigury). 
 
 
Pytanie nr 7: 
 
Czy Zamawiający wymaga zastosowania elementów instalacji elektrycznych o podwyższonym 
standardzie higienicznym i podwyższonej szczelności? Jeśli tak, to prosimy o podanie aktualnego 
wykazu opraw oświetleniowych (typ Clean) oraz osprzętu elektrotechnicznego (łączniki, gniazda 
wtykowe) antybakteryjnego, ewentualnie innych urządzeń, które powinny spełnić te wymagania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:   
 
W pomieszczeniach gdzie jest to wymagane przepisami, tak należy stosować osprzęt  
o podwyższonym standardzie szczelności. 
 

 

http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/index.php?idg=6&id=126&x=4&y=87
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Oferenci zobligowani są do złożenia oferty zgodnej z powyższymi odpowiedziami. Nie 
złożenie oferty zgodnej z w/w odpowiedziami może skutkować odrzuceniem oferty.                                                                               

                                                                                        
Z poważaniem  

    


