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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Sanatorium Uzdrowiskowe  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

„ORION” w Ciechocinku 

 

 

 

Numer postępowania: 

AGKR-2374-01-2021 

Ciechocinek, dnia 04 marca 2021 roku 

 

 Wszyscy Wykonawcy, ubiegający się  

o udzielenie Zamówienia Publicznego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

równowartości kwoty 5 350 000 euro, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na zadanie pod 

nazwą: Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w 

Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA ,,ORION” w Ciechocinku – etap III 

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że  

w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Treść pytania nr 1: 

 

Proszę o podanie parametrów windy, jaką należy zamontować w szybie: proszę o podanie 

liczby przystanków, czy należy zastosować w windzie drzwi p.poż?, proszę o informację na 

temat wykończenia kabiny windy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Liczba przystanków -3, jedne drzwi w piwnicy p-poż. Ei30, wykończenie kabiny windy - drzwi z 

blachy kwasoodpornej szczotkowanej , dwie ściany z blachy kwasoodpornej szczotkowanej, 

jedna ściana wykończona lustrem. 

 

Treść pytania nr 2: 

 

Czy montaż windy będzie w III etapie, czy tylko budowa szybu windowego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak montaż windy w III etapie wraz z szybem windowym. 

 

Treść pytania nr 3: 

 

Ze względu na  rozbieżność informacji zawartych pomiędzy STWIOR, Projektem, a 

Przedmiarem proszę o skonkretyzowanie zakresu robót elektrycznych Etapu III. Z załączonych 

dokumentów nie wynika jakie prace zostały wykonane w etapie I i II oraz jakie są 
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przewidziane do wykonania w kolejnych etapach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Prace instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem z podziałem 

na etapy – Etap III kolor fioletowy i zgodnie z przedmiarem – Instalacje elektryczne – Etap III. 

 

Treść pytania nr 4: 

 

Proszę o zamieszczenie pozwolenia na budowę wraz z ewentualnymi załącznikami 

Konserwatora Zabytków. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pozwolenie na budowę stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia treści SWZ. 

 

Treść pytania nr 5: 

 

Czy w ofercie należy ująć koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych w dostarczonych i 

zamontowanych urządzeniach ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak należy ująć koszt materiałów eksploatacyjnych. 
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