
 

 

„Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego” 

 
Siechnice, 1 lipca 2020 r. 
 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 11 
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku 
pasywnego. 

(Ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 085-200193, przesłane do publikacji w dniu 27.04.2020, ukazało się w dniu                
30.04.2020 r.) 
 
 
Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z                 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – dalej ustawa                     
Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami: 
 
 

Pytanie 140 

W nawiązaniu do udostępnionej w dniu 18.05.2020 (odpowiedzi nr 6 ) charakterystyce energetycznej budynku,              
prosimy o uzasadnienie kwalifikacji obiektu w charakterystyce energetycznej budynku , Gminnego ośrodka zdrowia             
jako budynku użyteczności publicznej. Przyjmowane wg tej kategorii współczynniki do wyliczenia Ep są             
nieprawidłowe i chyba ze projektant otrzymał odstępstwo od tego. Według warunków technicznych oraz RMI              
ośrodki zdrowia kwalifikuje sie do kategorii obiektów Służby Zdrowia w związku z powyższym występują inne               
współczynniki do wyliczenia Ep. Prosimy o wyjaśnienie i przekazanie w/w odstępstwa.Przy rejestracji świadectwa             
na stronach Ministerstwa, sporządzone w kategorii użyteczność publicznej świadectwo będzie niezgodne z            
Warunkami Technicznymi lub niezgodne z RMI, co może skutkować utratą uprawnień dla autora świadectwa. 

Odpowiedź na pytanie 140 

Charakterystyka energetyczna została wykonana na etapie projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi           
przepisami, za pomocą oprogramowania Audytor OZC 6.9 Pro. Jako rodzaj budynku, zgodnie z możliwością              
wyboru i kwalifikacją obiektu, odpowiednio wprowadzono "budynek użyteczności publicznej" (budynki służby           
zdrowia zakwalifikowane są do ww. rodzaju). W przypadku gdy istniała możliwość wyboru rodzaju obiektu bliższego               
projektowanej funkcji, np. szpital - taki wprowadzano. Uzyskane wartości Ep wskazane w charakterystyce             
energetycznej i załączone do projektu budowlanego są prawidłowe. Jednocześnie należy nadmienić, że po             
wykonaniu dokumentacji wykonawczej obiektu uzyskano certyfikat pasywności spełniając znacznie bardziej          
rygorystyczne wymagania energetyczne niż określone w Warunkach Technicznych na rok 2021. 

 

Pytanie 141 

W nawiązaniu do udostępnionej w dniu 18.05.2020 (odpowiedzi nr 6 ) charakterystyce energetycznej budynku              
opracowanej na etapie projektu budowlanego, występuje wskaźnik jednostkowego obliczeniowego zużycia wody           
wynoszący 0,27 dm3/m2dobę i kr=0,5, według rozporządzenia w sprawie charakterystyk energetycznych – RMI,dla             
budynków służby zdrowia (tabl. 27), wartość ta wynosi 6,5 dm3/m2dobę i kr = 1. Przyjęte w projekcie wartości                  
znacząco odbiegają od wartości z RMI. Przy rejestracji świadectwa na stronach Ministerstwa, sporządzone w              
projektowanych wartościach świadectwo będzie niezgodne z Warunkami Technicznymi lub niezgodne z RMI, co             
może skutkować utratą uprawnień dla autora świadectwa. 

Prosimy o potwierdzenie ,że przyjęte wartości do charakterystyki energetycznej są prawidłowe oraz prosimy o              
uzasadnienie przyjętych odstępstw od RMI i ich przekazanie/udostępnienie. 

Uzasadnienie przyjętych odstępstw i przekazanie ich jest niezbędne do wykonania charakterystyki energetycznej            
obiektu na etapie realizacji, gdyż w przypadku ich braku informujemy, że na podstawie obowiązujących WT i RMI                 
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warunek Ep z 2021 dla obiektów służby zdrowia ( tak kwalifikuje sie ośrodki zdrowia ) nie będzie spełniony, za co                    
Generalny Wykonawca zgodnie z punktem 4.4 warunków szczególnych do umowy nie powinien być             
odpowiedzialny. Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź na pytanie 141 

Zgodnie z oprogramowaniem, za pomocą którego wykonano obliczenia projektowanej charakterystyki          
energetycznej na etapie sporządzania projektu budowlanego, przy określaniu jednostkowego, dobowego          
zapotrzebowania zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową wybrano rodzaj budynku "szpitale" (str. 5            
charakterystyki energetycznej), ze względu na brak możliwości wskazania "ośrodka zdrowia". Jednakże ze względu             
na fakt, że projektowana funkcja ośrodka zdrowia różni się od od funkcji szpitalnej w zakresie omawianego                
wskaźnika (np. brak oddziałów łóżkowych, zaplecza itd.), wprowadzono zgodnie z możliwością wartość wskaźnika             
bazującego na szacunku własnym, adekwatnym do projektowanego obiektu (zawierającego również poza           
typowymi pomieszczeniami służby zdrowia część rehabilitacyjną, administracyjną, aptekę itd.). Obliczona wartość           
Epw na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniosła EPw = 1.0 [kWh/m2 rok], a dla całego obiektu Ep                  
= 87 [kWh/m2 rok], przy wartości maksymalnej określonej wg WT na rok 2021 EpWT2021 = 259 [kWh/m2 rok] (str.                   
14 charakterystyki energetycznej), czyli "z rezerwą" wynoszącą 172 [kWh/m2 rok]. Hipotetycznie wprowadzając            
wskazany w zapytaniu do Zamawiającego wskaźnik jednostkowego obliczeniowego zużycia wody na poziomie 6.5             
[dm2/m2 dzień] i w konsekwencji uzyskując nawet 30-krotny wzrost obliczonej wartości do poziomu EPw = 30                
[kWh/m2 rok], nadal ze znaczną rezerwą spełniony będzie warunek  EpWT2021. 

W dokumentacji projektowej przyjęto jednak dodatkowo rozwiązania, które umożliwiły uzyskanie pozytywnej oceny            
budynku pasywnego, co do którego wymogi energetyczne są zdecydowanie bardziej rygorystyczne niż określone w              
Warunkach Technicznych na rok 2021. 

 

Pytanie 156 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o zakres związany z dostawą płyt kanałowych w ilości około 158 m2. 

Odpowiedź na pytanie 156 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45  w Informacji Zamawiającego nr 3 z dnia 22.05.2020 r. 

 

Pytanie 157 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o zakres związany z dostawą dźwigów osobowych. 

Odpowiedź na pytanie 157 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45  w Informacji Zamawiającego nr 3 z dnia 22.05.2020 r. 

 

Pytanie 158 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o sufity podwieszane. 

Odpowiedź na pytanie 158 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45  w Informacji Zamawiającego nr 3 z dnia 22.05.2020 r. 

 

Pytanie 159 

Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych należy dostarczyć 370 sztuk zbrojenia na przebicie HDB. Zgodnie z               
dokumentacją projektową  należy dostarczyć 687 sztuk. Wnosimy o poprawienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź na pytanie 159 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45  w Informacji Zamawiającego nr 3 z dnia 22.05.2020 r. 
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Pytanie 160 

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 14 zawarte w SIWZ_SISK_Z_21_2019 wersja 20200427, w zakresie Wykonawcy              
leży wyposażenie meblowe przedstawione na rysunkach AR.7001-7008. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie            
meblowe przedstawione na rys. 5019 – 5022 jest poza zakresem prac Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie 160 

Zamawiający wyjaśnia, że treścią Pytania 14 zawartego w SIWZ jest meblowe wyposażenie ruchome, które należy               
uwzględnić w ofercie.  

Natomiast na rysunkach AR 5019 do AR 5022 nie jest przedstawione wyposażenie meblowe ruchome, a detale                
poszczególnych ścianek i ławek wbudowanych.  

Są one elementem wyposażenia stałego (wbudowanego) i należy je uwzględnić w ofercie.   

 

Pytanie 161 

Prosimy o informację czy dostawa i montaż bram PPOŻ zlokalizowanych przy rejestracjach leżą w zakresie               
Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie 161 

Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż bram ppoż zlokalizowanych przy stanowiskach do rejestracji jest w               
zakresie zamówienia. 

 

Pytanie 162 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między rzutami z rys. AR.1001 – AR.1006 a rysunkiem AR. 6004. Na rzutach.                 
Które rysunki są wiążące odnośnie wykończenia posadzki? 

Odpowiedź na pytanie 162 

Wiążący jest rysunek AR.6004 informujący o dokładnym wykończeniu. 

 

Pytanie 163 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej wraz z opinią geotechniczną. 

Odpowiedź na pytanie 163 

Patrz pytanie 35 z Informacji Zamawiającego 3 z 22 maja br. 

Dokumentacja geologiczno inżynierska 

https://www.dropbox.com/sh/w2v17albqiory9h/AACzp_-Zekqv7ssowNVdBg_6a?dl=0 

Opinia geotechniczna: 

https://www.dropbox.com/sh/1snfl3y8boh1xty/AAA2PjkvgaEkiDQlwRs-fFIqa?dl=0  

 

Pytanie 164 

Czy projekt na doziemną instalację pomp ciepła ma uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska i uzgodnienia               
wodno-prawne 
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Odpowiedź na pytanie 164 

Projekt robót geologicznych zgodnie z wymogami został zgłoszony w Starostwie powiatowym we Wrocławiu i              
przyjęty bez uwag. 

 

Pytanie 165 

Czy w związku z wykonaniem doziemnej instalacji pomp ciepła Zamawiający posiada projekt robót geologicznych. 

Odpowiedź na pytanie 165 

Projekt robót geologicznych stanowi załącznik do projektu budowlanego. 

 

Pytanie 166 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonania wiercenia pionowych studni wymienników gruntowych metodą płuczki ,            
gdyż rozwiązanie to jest o wiele tańsze 

Odpowiedź na pytanie 166 

Zgodnie z zapisami Projektu Robót Geologicznych odwierty należy wykonać metodą obrotową z zastosowaniem             
płuczki bentonitowo-polimerowej. 

 

Pytanie 167 

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego , że wymagana wydajność gruntowego wymiennika ciepła będzie            
osiągnięta przez wykonanie 22 szt. otworów wiertniczych na głębokość 100m każdy. 

Odpowiedź na pytanie 167 

Do przygotowania Projektu robót geologicznych (PRG) i Projektu dolnego źródła PDŹ przyjęto zastosowanie             
pompy o łącznej mocy grzewczej 85,6kW, dla której przyjęto 72 kW mocy chłodniczej oraz pracę pomp nie większą                  
niż 2000 h/rok. Zgodnie z metodologią doboru dolnych źródeł podany w PRG i PDŹ metraż jest wystarczający.                 
Jednak pewność, że szacowana w projektach wydajność gruntu jest zgodna z rzeczywistą i dolne źródło do danej                 
pompy będzie wystarczające można mieć wyłącznie wykonując na etapie prowadzenia prac badanie wydajności             
gruntu metodą TRT po odwiercie próbnym. 

 

Pytanie 168 

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego, co w przypadku , gdy wymagana wydajność gruntowego wymiennika             
ciepła nie zostanie osiągnięta poprzez wykonanie 22szt. otworów wiertniczych na głębokość 100m. Czy każdy              
następny metr głębokości wiercenia i każda następna studnia będzie stanowiła przedmiot robót dodatkowych i              
będzie płacona dodatkowo do wynagrodzenia Wykonawcy poza wartość ustaloną w przetargu. 

Odpowiedź na pytanie 168 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy wymagana wydajność gruntowego wymiennika ciepła nie zostanie             
osiągnięta poprzez wykonanie dolnego źródła ciepła zgodnie z projektem, zleci wykonanie odpowiednich prac             
dodatkowych. 

 

Pytanie 169 

Proszę o potwierdzenie Zamawiającego , że rurociągi poziome prowadzone od pionowych studni gruntowych             
wymienników ciepła do studni zbiorczej nie muszą być izolowane dodatkową izolacją cieplną , czyli nie trzeba                
stosować rur preizolowanych na tych odcinkach 
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Odpowiedź na pytanie 169 

Rurociągi należy izolować. 

 

Pytanie 170 

Czy przy wykonywaniu robót ziemnych dla zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej , sieci cielnej i                
wodociągowej należy w kosztach uwzględnić wymianę gruntu i zasypanie wykopów piaskiem. 

Odpowiedź na pytanie 170 

Zgodnie z opisem technicznym oraz częścią rysunkową projektu rury prowadzone w terenie należy umieszczać na               
podsypce piaskowej a następnie wykonać zasypkę także z piasku. 

 

Pytanie 171 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych o zakres prac związanych z wykonaniem konstrukcji z              
drewna klejonego w poziomie parteru oraz na dachu. 

Odpowiedź na pytanie 171 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45  w Informacji Zamawiającego nr 3 z dnia 22.05.2020 r. 

 

Pytanie 172 

Prosimy o potwierdzenie że wykonanie osłon radiologicznych ścian, drzwi i okien nie wchodzi w zakres robót                
objętych postępowaniem. Jeżeli jest inaczej, prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych. 

Odpowiedź na pytanie 172 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie osłon radiologicznych nie wchodzi w zakres robót objętych            
postępowaniem, 

 

Pytanie 173 

Mając na uwadze opóźnienia wywołane obecną sytuacją epidemiologiczną w otrzymywaniu wycen dot. urządzeń i              
technologii wchodzących w skład oferty do niniejszego postępowania wnioskujemy o przesunięcie terminu            
składania ofert na dzień 30.06.2020. 
 

Odpowiedź na pytanie 173 

Zamawiający w Informacji 10 zmienił termin składania ofert. 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią integralną treść SIWZ               
i będą wiążące przy składaniu ofert.  
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