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        Gryfino, dnia 7 maja  2018 r. 
 
RI.2720.05.2018.SD         
 
 
 
        

 
 
Uczestnicy postępowania 

       wszyscy 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do 
Zamawiającego w dniu 30.04.2018 w związku z ww. postępowaniem: 
 
Dotyczy: Projekt Budowlany (wykończenie ścian sali operacyjnej i sali cięć cesarskich ) 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wymaga aby farba użyta do malowania paneli ściennych zawierała dodatek jonów 
srebra  
o właściwościach bakteriostatycznych ( jony srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego 
produkcji)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga by farba użyta do malowania paneli ściennych systemu panelowego zabudowy 
sal operacyjnych i pomieszczeń przygotowania personelu zawierała dodatek jonów srebra 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu z badań aktywności antybakteryjnej 
potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego paneli 
oraz atestu PZH potwierdzający malowanie paneli ściennych farbami z dodatkiem jonów srebra? 
Wymóg dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: 
atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie 
do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ 
oraz do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym 
postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu potwierdzającego skuteczność stosowania jonów srebra 
w technologii malowania proszkowego paneli ściennej zabudowy sal operacyjnych i pomieszczeń 
przygotowania lekarzy; wymaga także PZH potwierdzającego powyższe wykonanie paneli.  
 
Pytanie nr 3:  
Czy Zamawiający wymaga, aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów był przebadany i posiadał 
stosowny dokument, jakim jest aprobata techniczna? Wymóg dołączenia do oferty dokumentów 
potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne 
deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod 
względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aprobaty technicznej dla systemu zabudowy panelowej ścian i sufitów sal 
operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowania personelu 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał izolację 
akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej się z paneli ściennych 
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stalowych grubości 14 mm  nie mniej niż Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB.? Wymóg dołączenia do oferty 
dokumentów potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań 
czy stosowne deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności 
oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia 
dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga izolacyjności akustycznej  na poziomie 48-55 decybeli  
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał izolację 
termiczną dla ścianki dwupowłokowej  z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, na poziomie nie 
mniejszym niż 1,70 m2*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego  o grubości 14 mm,  
na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m2*K/W.? Wymóg dołączenia do oferty dokumentów 
potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne 
deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z 
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod 
względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga izolacyjności termicznej ścianek działowych zabudowy panelowej; są to 
ścianki wyłącznie wewnętrzne.  
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał badania 
przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm,  z paneli ściennych 
stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m3/hm2 przy 
nadciśnieniu 250 Pa? Wymóg dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wyżej opisany 
parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne deklaracje zgodności daje 
Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i 
doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Ostateczne ustalenia powyższych parametrów Zamawiający przewiduje na etapie realizacji projektu 
wykonawczego. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  konstrukcje wykonaną z profili pionowych i poziomych 
wykonanych ze stali ocynkowanej? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści konstrukcję zabudowy panelowej wykonana z profili pionowych i 
poziomych ze stali ocynkowanej 
 
Pytanie nr 8: 
Prosimy o doprecyzowanie które drzwi na Bloku Operacyjnym powinny być hermetyczne?  
Podany w specyfikacji parametr 1750L/h nie jest określony których drzwi dotyczy,  nie zostało 
również podane czy jest to wartość ssania, parcia czy wartość średnia – prosimy o doprecyzowanie 
opisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział montaż drzwi hermetycznych do sali cięć cesarskich. Preferowany parametr 
to wartość średnia. Ostateczne ustalenia Zamawiający przewiduje na etapie realizacji projektu 
wykonawczego. 
 
Pytanie nr 9: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie drzwi uchylne o izolacji akustycznej Rw 35 dB ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści drzwi o izolacyjności akustycznej 35 decybeli.  
 

 


