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Dotyczy: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. 
 
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie informuje, że 
dnia 11.08.2020 r. wpłynęło zapytanie w związku  z ogłoszeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze 
zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi: 
 
1. Proszę o informację czy istniejące kraty w oknach powinny być zdemontowane 

i odrestaurowane, czy Zamawiający wymaga wstawienia nowych krat. Czy kraty mają 

być zamontowane w każdym oknie budynku? 
Odpowiedź zamawiającego: Kraty okienne powinny znajdować się w każdym oknie. 

Jeżeli stan techniczny i wizualny istniejących krat jest dobry to dopuszcza się ich 

odrestaurowanie, jeśli nie to należy zakupić nowe. W przypadku okien, które obecnie nie 

posiadają krat okiennych, należy dobrać kraty identyczne lub zbliżone do istniejących, 

celem zachowania porządku architektonicznego. Jedocześnie, dopuszcza się równoległego 

zastosowania szyb bezpiecznych, odpowiadających odpowiednim normom dla 

termomodernizowanego budynku. 

  
2. Proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie zakres obejmuje zapis z projektu w punkcie 

4.2.1 „Na życzenie Zamawiającego należy uwzględnić wszystkie dodatkowe wymagania 

dla okien i ich wyposażenia". 
Odpowiedź zamawiającego: Zakres powinien być ustalony z Zamawiającym na etapie 

sporządzenia projektu wykonawczego np. dot. to zapisu o szybach bezpiecznych. 

Ze względu na specyfikę szpitala mogą pojawić się dodatkowe wymagania 

od Zamawiającego, np. dodatkowe zabezpieczenia.  

 
3. Proszę o potwierdzenie, że dla instalacji cwu wymianie nie podlegają podejścia pod 

przybory. 
Odpowiedź zamawiającego : Wymianie nie podlegają podejścia pod przybory. 

 
4. Prosimy o potwierdzenie , że w zakres prac Wykonawcy wchodzi zalepianie otworów po 

bruzdowaniu, szpachlowanie lub uzupełnienie tynków bez malowania , odtwarzanie 

powierzchni zmywalnych ( kafelki, lamperia ). 



 

Odpowiedź zamawiającego: W zakres prac Wykonawcy wchodzą roboty 

wykończeniowe w obrębie montowanych i demontowanych elementów w ramach 

odtworzenia stanu pierwotnego.  
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