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                                                                                                               Parczew, dnia 04.07.2012  
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/15/2012 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie 
do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych 
usług medycznych 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 

Pytania: 

1. Prosimy o udzielenie informacji: czy i w jakich budynkach należy zastosować system 

SAP?  

Odpowiedź: W naszych budynkach nie instalujemy systemu SAP. 

2. Prosimy o udzielenie informacji; czy sale łóżkowe powinny być wyposażone w Instalację 

przyzywową? 

Odpowiedź: Tak, sale łóżkowe powinny być wyposażone w instalację przyzywową. 

3. Prosimy o uszczegółowienie, w jaki sposób należy wykonać sieć strukturalną (w zakresie, poza 

zakresem, wymagania, kategorie okablowania)? 

Odpowiedź: W  SPZOZ Parczew istnieje sieć strukturalna i dedykowana sieć elektryczna, 

w związku z powyższym nie dotyczy postępowania. 

4. Prosimy o udzielenie informacji: jakie jest istniejąca obciążenie oraz rezerwa mocy w istniejącym 

systemie zasilania w energie elektryczną? 

Odpowiedź: Obecnie istniejące obciążenie waha się w granicach 150 kW do 170 kW, zamówiona 

moc 180 k. 

5. Prosimy o udzielenie informacji; czy dla budynku sterylizacji została uwzględniona moc 

do zasilania klimatyzacji? 

Odpowiedź: Tak. 

6. Prosimy o udzielenie informacji: na jakiej podstawie dobrano agregat prądotwórczy dla 

Szpitala? 

Odpowiedź: Na podstawie zapotrzebowania na moc urządzeń, aparatury medycznej  

zainstalowanej oraz projektowanych urządzeń. 

7. W materiałach przetargowych brak informacji dotyczącej warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektu. Prosimy o informację, jakie dokumenty dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej obiektu posiada Inwestor. 

Odpowiedź: Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego SPZOZ w Parczewie. 
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8. W programie funkcjonalno-użytkowym dostosowania budynku magazynowego na 

potrzeby pododdziału leczenia uzależnień od alkoholu podano, iż większość 

pomieszczeń ma być wentylowana mechanicznie. Prosimy o określenie standardu 

instalacyjnego, bądź wytycznych dla wentylacji. 

Odpowiedź: Standardy dla obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynki służby 

zdrowia. 

9. W programie funkcjonalno-użytkowym dostosowania budynku magazynowego na 

potrzeby pododdziału leczenia uzależnień od alkoholu nie podano standardów dla 

instalacji; centralnego ogrzewania, wody pitnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej. Prosimy o określenie standardu instalacyjnego. 

Odpowiedź: Standardy dla obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynki służby 

zdrowia. 

10. W programie funkcjonalno-użytkowym dostosowania budynku magazynowego na 

potrzeby pododdziału leczenia uzależnień od alkoholu nie wskazano lokalizacji 

podłączeń budynku do instalacji wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej (ogrzewanie i ewentualnie ciepło 

technologiczne). Prosimy o uzupełnienie informacji. 

Odpowiedź: na stronie Zamawiającego uzupełniono załącznik mapę do celów projektowych.. 

11. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi ilościami mediów do 

zasilania budynku magazynowego, który będzie adoptowany na potrzeby pododdziału 

leczenia uzależnień od alkoholu. Ewentualnie prosimy o informację, jakie ilości mediów 

są zarezerwowane dla projektowanego budynku. 

Odpowiedź: Ilości mediów do zasilania budynku zgodnie z technologią oddziału w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

12. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje odpowiednią siecią do podłączenia 

budynku magazynowego z kanalizacją sanitarną. Prosimy o szczegóły dla lokalizacji 

wpięcia instalacji wewnętrznej. 

Odpowiedź: na stronie Zamawiającego uzupełniono załącznik mapę do celów projektowych. 

13. W aneksie do programu funkcjonalno-użytkowego w części dotyczącej zmian bloku 

operacyjnego podano, iż większość pomieszczeń ma być klimatyzowana. Prosimy o określenie 

standardu instalacyjnego, bądź wytycznych dla klimatyzacji. 

Odpowiedź: Standardy dla obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynki służby 

zdrowia (bloki operacyjne). 

14. Prosimy o podanie informacji, dla jakich zabiegów przeznaczone będą sale operacyjne, 

które będą remontowane na 2 piętrze w budynku głównym 

Odpowiedź: Zabiegi wykonywane w szpitalu powiatowym w chirurgii ogólnej. 

15. Prosimy o informacje, czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi ilościami mediów do 

zasilania instalacji klimatyzacji sal operacyjnych, które będą remontowane na 2 piętrze w budynku 

głównym. Ewentualnie prosimy o informację, jakie ilości mediów są 

zarezerwowane dla zadania. Dotyczy: ciepła technologicznego, czynnika chłodniczego, 

wody do nawilżania, ewentualnie pary. 

     Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawcy zatwierdzoną przez odpowiednie     

służby i uzgodnioną z inwestorem 

16. Prosimy o informację, gdzie przewiduje się lokalizacje zespołów klimatyzacyjnych do 

obsługi pomieszczeń klimatyzowanych bloku operacyjnego, który będzie remontowany 

na 2 piętrze w budynku głównym. 

Odpowiedź: Na dachu budynku głównego szpitala. 

17. Prosimy o informacje, czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi ilościami mediów do 

podłączenia gazów medycznych na bloku operacyjnym, który będzie remontowany na 2 piętrze  
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w budynku głównym. Według PFU będą tam: tlen, sprężone powietrze 5bar, 

sprężone powietrze 8 bar, próżnia, podtlenek azotu. 

Odpowiedź: W chwili obecnej blok operacyjny dysponuje tlenem. 

 

18. W materiałach przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego udostępniono 

     projekt budowlano wykonawczy przebudowy i doposażenia pomieszczeń budynku 

     uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizatorni, Jest on jednak 

     niekompletny, gdyż nie zawiera rysunków: 

* WK-05 - Rzut parteru - Instalacja kanalizacji podposadzkowej - skala 1:100 
* WK-06 - Rzut partery - Instalacje WOD-KAN - skala 1:100 
* WK-07 - Rzut parteru - instalacja wody uzdatnionej 1:100 
* WK-08 - Rzut dachu - instalacje WOD-KAN - skala 1; 100 
* WK-09 - Profil kanalizacji sanitarnej - skala 1:100 
* WK-10 - Rozwinięcie plonów kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej - 

skala 1:100 
* GM-11 - Rzut parteru, aksonometria, schemat sprężarkowni 

Prosimy o uzupełnienie materiałów. 

Odpowiedź: Rysunki zostały uzupełnione na naszej stronie internetowej. 

19. Z projektu budowlano wykonawczego przebudowy i doposażenia pomieszczeń budynku 

uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizatorni wynika, że pomieszczenie, 

które Zamawiający chce przeznaczyć na pomieszczenie sterylizatorni nie spełnia 

wymogów odnośnie wymaganej przepisami minimalnej wysokości (jest za niskie), ·Prosimy 

o udzielenie informacji, czy Zamawiający jest tego świadomy i czy w związku z powyższym posiada 

zgodę na zastosowanie zaniżonej wysokości pomieszczenia pracy 

stałej wydaną przez właściwy inspektorat Sanitarny. Jeśli nie - to w czyim zakresie 

będzie uzyskanie zgody/odstępstwa od przepisów na zastosowanie zaniżonej wysokości 

dla pomieszczenia sterylizatorni? 

Odpowiedź: Projekt budowlano-wykonawczy został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie 

konieczne służby. 

20. Projekt budowlano wykonawczy przebudowy i doposażenia pomieszczeń budynku 

uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizatorni nie obejmuje: przyłącza 

wodociągowego, przyłącza do sieci cieplnej. Prosimy o informację, czy Zamawiający 

dysponuje odpowiednimi ilościami mediów do zasilania zaprojektowanych Instalacji oraz 

czy przewiduje się nowe przyłącza instalacyjne. 

Odpowiedź: budynek posiada przyłącze wodociągowe oraz przyłącze do sieci cieplnej. 

 

21.Projekt budowlano wykonawczy przebudowy i wyposażenia pomieszczeń budynku uzależnień od 

alkoholu na potrzeby centralnej sterylizatorni nie obejmuje przyłącza kanalizacyjnego. Prosimy 

o informację, gdzie Zamawiający przewidział wpięcie do sieci kanalizacyjnej. 

Odpowiedź: Budynek posiada przyłącze do sieci kanalizacyjnej. 

 

22. W projekcie budowlano wykonawczyni przebudowy i doposażenia pomieszczeń budynku 

uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizatorni napisano: cyt. "Dobór 

parametrów i wydajności urządzeń stacji uzdatniania wody należy wykonać dopiero w momencie 

wybranie urządzeń technologicznych do sterylizacji i myjni, Wówczas będzie 

możliwość określenia ilość oraz parametrów wody potrzebnej do właściwego działania 

urządzeń. Skoro Zamawiający określił dokładnie wymagania odnośnie urządzeń 

przeznaczonych do zamontowania w sterylizatorni, to powinien zostać wykonany projekt 

uzdatniania wody, tak by można było dokonać wyceny instalacji. Obecnie to nie ma nawet pewności, 

    że urządzenia do uzdatniania wody zmieszczą się do w pomieszczeniu 

technicznym. 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 
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23. W programie funkcjonalno-użytkowym modernizacja części BUDYNKU GŁÓWNEGO 

oraz PAWILONU GERIATRII-PSYCHIATRII podano, iż część pomieszczeń ma być 

wentylowana mechanicznie. Prosimy o określenie standardu instalacyjnego, bądź 

wytycznych dla wentylacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń służby zdrowia. 

24.W programie funkcjonalno-użytkowym modernizacja części BUDYNKU GŁÓWNEGO 

oraz PAWILONU GERIATRlI-PSYCHIATRII podano, iż cześć pomieszczeń ma być 

klimatyzowana. Prosimy o określenie standardu instalacyjnego, bądź wytycznych dla 

klimatyzacji. 

Odpowiedź:  Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń służby zdrowia. 
 
25. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje odpowiednim! ilościami mediów do 

zasilania instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku głównym. Ewentualnie prosimy 
o informację, jakie ilości mediów są zarezerwowane dla zadania. Dotyczy ciepła technologicznego, 
czynnika chłodniczego, wody do nawilżania, ewentualnie pary. 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawcy zatwierdzoną przez odpowiednie 

służby i uzgodnioną z inwestorem. 

26. Prosimy o określenie standardu wykonania dla instalacji klimatyzacji (w tym urządzeń) 

przeznaczonych dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości, W związku z brakiem 

w Polsce dokładnych przepisów/norm odnośnie wymogów dla instalacji 

wentylacji i klimatyzacji przeznaczonej dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach 

czystości - czy Zamawiający będzie wymagał spełnienia wymogów zawartych w DIN 

1946-4 w odniesieniu do standardu wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji? 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawcy zatwierdzoną przez odpowiednie 

służby i uzgodnioną z inwestorem. 

27. Czy Zamawiający, w celu zmniejszenia energochłonności instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych oraz ze względu na bardzo duży strumień powietrza nawiewanego do sal 

operacyjnych będzie wymagał rozwiązania, w którym sale operacyjne zlokalizowane na 2 

piętrze w budynku głównym będą klimatyzowane z wykorzystaniem recyrkulacji w oparciu 

o zastosowanie modułów recyrkulacyjnych obrębie tych sal? 

Odpowiedź: Nie, ale dopuszcza. 

28. Czy Zamawiający wymaga, aby sale operacyjne były wyposażone w stropy z nawiewem 

laminarnym i czy wymaga, aby strupy laminarne musiały posiadać atest higieniczny PZH oraz 

posiadać certyfikat potwierdzający zgodność wykonania produktu z DIN 1948/4 (lub wydanymi 

przez notyfikowaną jednostkę badawczą, a także czy kopię certyfikatu lub klasyfikacji należy 

dołączyć do oferty? 

Odpowiedź: Nie wymaga stropów z nawiewem laminarnym. 

 

29. Prosimy o określenie wymagań technicznych dla stropów laminarnych przeznaczonych dla sal 

operacyjnych (minimalne wymiary, minimalny wydatek powietrza, standard wykonania itp.). 

Odpowiedź: Nie wymaga stropów z nawiewem laminarnym. 

 

30. Czy Zamawiający wymaga, by sufit podwieszany sali operacyjnej był połączony/zintegrowany 

z nawiewem laminarnym? 

Odpowiedź:  Nie wymaga stropów z nawiewem laminarnym. 

 

31. Czy Zamawiający wymaga dla centrali klimatyzacyjnych obsługujących instalację dla pomieszczeń 

o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz 

wykonania zgodnego z określonym w normie DIN 1946-4 oraz potwierdzonego przez odpowiedni 

dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną i czy kopię atestu PZH oraz certyfikatu 

należy dołączyć do oferty?  

       Odpowiedź: Zastosowane materiały, urządzenia mają mieć dopuszczenie do   użytkowania  

w służbie zdrowia 
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32. Czy Zamawiający wymaga, by urządzenia wentylacyjne-klimatyzacyjne obsługujące instalację dla 

pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości musiały posiadać funkcje przeprowadzania procesu 

dekontaminacji? 

Odpowiedź: Nie wymaga. 

 

33. Prosimy o uszczegółowienie standardu wykonania okładzin ściennych i sufitowych oraz drzwi 

przewidzianych do zabudowy na salach operacyjnych. 

Odpowiedź: Zastosowane materiały, urządzenia mają mieć dopuszczenie do użytkowania w służbie 

zdrowia w szczególności sal operacyjnych. 

 

34.Prosimy o uszczegółowienie standardu wykonania okładzin ściennych i sufitowych oraz drzwi 

przewidzianych do zabudowy w pomieszczeniach przygotowania lekarzy oraz pacjentów. 

Odpowiedź: Zastosowane materiały, urządzenia mają mieć dopuszczenie do użytkowania w służbie 

zdrowia w szczególności sal operacyjnych. 

 

35. Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi przesuwne na bloku operacyjnym były wykonane ze stali 

chromowo-niklowej materiał EN 1.4301? 

Odpowiedź: Nie wymaga. 

 

36. Jakiej minimalnej grubości skrzydła drzwiowego wymaga Zamawiający?  

Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant wykonawcy uzgadniają 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

 

37. Jakiej grubości ościeżnicy Zamawiający wymaga dla drzwi i jak ma być ona uszczelniona? 

Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant Wykonawcy uzgadniając 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

 

38, Czy Zamawiający wymaga zastosowania na salach operacyjnych systemowej zabudowy panelowej 

(panele wykonane w technologii wielowarstwowej ze stali nierdzewnej) i czy dla zabudowy wymaga 

dołączenia do oferty atestu higienicznego PZH? 

Odpowiedź: Nie wymaga zabudowy panelowej 

 

39. Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja ściany systemowej zapewniała możliwość prowadzenia 

instalacji wewnątrz ściany? 

Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant Wykonawcy uzgadniając 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

 

40.  Czy Zamawiający wymaga dla ściany systemowej klasyfikacji odporności ogniowej EI60 oraz 

potwierdzenia spełnienia wymogu odpowiednim badaniem lub certyfikatem wydanym przez  

   notyfikowaną jednostkę badawczą a także czy kopię certyfikatu lub klasyfikacji należy dołączyć do 

oferty? 

Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant Wykonawcy uzgadniając 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

41. Czy Zamawiający wymaga dla sal operacyjnych zastosowania systemowej zabudowy 

sufitów ze stali i czy panele sufitowe systemowe mają być wykonane ze stali 

ocynkowanej malowane w technologii proszkowej? 

Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant Wykonawcy uzgadniając 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

42. Czy Zamawiający wymaga dla pomieszczeń przygotowania lekarzy oraz pacjenta 

zastosowania systemowej zabudowy sufitów ze stali i czy panele sufitowe systemowe 

mają być wykonane ze stali ocynkowanej malowane w technologii proszkowej? 

Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant Wykonawcy uzgadniając 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

43. Czy Zamawiający wymaga, by sufit sali operacyjnej był połączony/zintegrowany w sposób tworzący 

gładką powierzchnie z oświetleniem montowanym w stropie? 
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Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant Wykonawcy uzgadniając 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

44. Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja paneli ściennych jak i sufitowych zapewniała 

możliwość późniejszego łatwego demontaż pojedynczego panelu w celu 

przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie? 

Odpowiedź: Nie określa, zgodnie z projektem, który opracuje projektant Wykonawcy uzgadniając 

z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

45. Czy Zamawiający wymaga, aby w ofercie uwzględnić i wycenić również inne 

wyposażenie medyczne niż opisane w załączniku nr 8 do SlWZ (Parametry Techniczne 

Urządzeń)? Jeżeli tak - prosimy o uszczegółowienie wymaganych parametrów 

technicznych. 

Odpowiedź: Nie wymaga. 

46. Czy Zamawiający wymaga wyceny myjek chirurgicznych? Jeżeli tak - Prosimy o podanie 

typu materiału i standardu wykonania dla myjek chirurgicznych przewidzianych do 

montażu w pomieszczeniach przygotowania lekarzy. 

Odpowiedź: Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i projektem, który opracuje projektant 

Wykonawcy uzgadniając z inwestorem i odpowiednimi służbami. 

47. Czy Zamawiający wymaga, aby w pokojach łóżkowych przewidzieć panele nadłóżkowe 

instalacji gazów medycznych? Prosimy o informację, ery zestawy nadłóżkowe wchodzą 

w zakres zamówienia oraz prosimy o określenie dla nich -wymagań technicznych. 

Odpowiedź: Nie wymaga. 

 

48. W PFU „DOSTOSOWANIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY 

PODODDZIAŁU UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU w pkt. 2.1.2. znajduje się zapis: „Przed 

przystąpieniem do projektowania należy wykonać ekspertyzy konstrukcyjno-materiałowe 

możliwości wykorzystania całości lub fragmentów poszczególnych ustrojów budowanych 

(fundamenty, ściany zewnętrzne, podłoże pod posadzkę, konstrukcja nośna. Należy 

dążyć do maksymalnego wykorzystania istniejących struktur poprzez odpowiednie 

wzmocnienia istniejących elementów". Czy Zamawiający przewidział działanie zastępcze 

w przypadku wystąpienia braku możliwości wykorzystania poszczególnych ustrojów 

budowanych?  

Odpowiedź: Inwestor uzgodni z projektantem Wykonawcy zakres wykorzystania poszczególnych 

istniejących elementów konstrukcyjnych budynku. 

49.Czy Zamawiający potwierdza, że w jego zakresie jest uzyskanego od Właściwego organu 

administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano-montażowych 

objętych zatwierdzonym projektem? 

Odpowiedź: Tak, potwierdza. 

 

50. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji 

zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów  

zawartych w ustawie „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. nr 62 poz.627) 

i Rozporządzeniu Rady Ministrów „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na Środowisko” z dnia 

24 września 2002r ( Dz. U. nr 179, poz. 1490)? 

Odpowiedź: Tak potwierdza. 

 

51. W PFU „DOSTOSOWANIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY PODODDZIAŁU 

UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU” pkt 3 Część informacyjna znajdują się m.in. następujące zapisy: 

4 a) kopię mapy zasadniczej, - nie dotyczy, całość robót będzie prowadzona w istniejącej bryle 

budynku 

  Wymagane będzie wykonanie przyłączy dla budynku, 
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Odpowiedź: Tak będzie wymagane wykonanie przyłączy do budynku. 

4 b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, - nie 

dotyczy, nie planuje się budowy nowych obiektów ani dociążania istniejących fundamentów, 

 Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w przypadku wystąpienia braku możliwości wykorzystania 

poszczególnych istniejących struktur budowlanych wymagane będzie postawienie nowych 

struktur budowlanych (np. przyłącza) 

Odpowiedź: Przyłącza nie są strukturą budowlaną.  

 

4 d) inwentaryzacja zieleni, - nie dotyczy, nie planuje się zmiany zagospodarowania terenu 

 W związku ze zmianą przeznaczenia budynku magazynowego na potrzeby pododdziału 

uzależnień od alkoholu zmianie ulegną drogi komunikacji – np. chodniki itp. 

        Odpowiedź: Nie dotyczy, w zakresie inwestora. 

 

4 e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony  środowiska, - nie dotyczy, modernizacja nie spowoduje 

zwiększenia emisji gazów, ani hałasów. 

 W związku ze zmianą przeznaczenia budynku z magazynowego na potrzeby pododdziału 

uzależnień od alkoholu wymagane będzie wykonanie np. pomieszczenia wentylatorni, w której 

znajdować się będą urządzenia emitujące hałas. 

 Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Czy w związku z powyższym Zamawiający ustosunkuje się do zapisów z PFU i udostępni wymagane 

dokumenty np. kopię mapy zasadniczej? 

Odpowiedź: na stronie Zamawiającego uzupełniono załącznik mapę geodezyjną. 

 

52. Prosimy o udzielenie informacji, w czyim zakresie jest uzyskiwanie porozumień, zgód lub 

pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do 

istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 

i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych? 

      Odpowiedź: Istniejące sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i energetyczne są własnością 

inwestora. 

 

53. Prosimy o udzielenie informacji, czy w zakresie Zamawiającego jest sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie na podstawie tego raporty Decyzji Środowiskowej?  

     Odpowiedź: Wymagane dokumenty w tym decyzji środowiskowej były składane na etapie         

otrzymywania dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych. 
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