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Bochnia, dnia 9 marca 2022r. 
 

INFORMACJA  
dotycząca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania związane z postępowaniem pn. 

Zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych   w pomieszczeniach  Poradni 

Dziecięcej i Poradni Rehabilitacyjnej w budynku SPMZOZ w Bochni 
 

W nawiązaniu do otrzymanych pytań związanych z wymienionym postępowaniem  - oznaczenie 
sprawy: 01/ZP/ZO/SPMZOZ/2022  Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 
przekazuje odpowiedzi na otrzymane następujące pytania: 

 

1. Zamawiający dla poczekalni dzieci zdrowych i chorych oraz korytarza wymaga zamontowania 

dwóch jednostek wewnętrznych oznacza to, że są dwie poczekalnie i dwa korytarze, w których 

należy zamontować klimatyzację czy Zamawiający wymaga zamontowania dla jednej 

poczekalni i jednego korytarza po dwie jednostki wewnętrzne ze względu na długość 

poczekalni i korytarza?                                                                                                            

Odpowiedź :                                                                                                                                    
W Poradni Dziecięcej wymaga się zabudowanie 8 jednostek wewnętrznych  w: gabinetach, 

punkcie szczepień i magazynie leków po jednej jednostce, w poczekalni dziecka zdrowego i 

chorego po jednej jednostce – razem 10 jednostek.                                                                                  

W Poradni Rehabilitacyjnej wymaga się zabudowanie 4 jednostek wewnętrznych  w: 

gabinetach ćwiczeń po jednej jednostce wewnętrznej oraz na korytarzu z boksami zabiegów 

rehabilitacyjnych  dwie jednostki – razem 4 jednostki. 

2. Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń, w których montowanych będzie 14 

klimatyzatorów.  

Odpowiedź: Do Informacji załączamy rzuty pomieszczeń : Poradni Dziecięcej oraz Poradni 

Rehabilitacyjnej  

3. Proszę o podanie wysokości pomieszczeń, w których montowana będzie klimatyzacja. Proszę 

podać w szczelności dla poczekalni i korytarza.                                                                                                                                                              

Odpowiedź:                                                                                                                        

Wysokość pomieszczeń w Poradni Dziecięcej wynosi 3,75 m, natomiast w Poradni    

Rehabilitacyjnej wysokość wynosi 2,80 m. 

4. Od której strony świata umieszczone są okna dla każdego z pomieszczeń, w których 

montowanych będzie 14 klimatyzatorów?                                                                      

Odpowiedź                                                                                                                                                        

W Poradni Dziecięcej okna usytuowane są od strony: północ, wschód, zachód, natomiast w 

Poradni Rehabilitacyjnej od strony południowej. 

5. Ile maksymalnie osób będzie przebywać w każdym z pomieszczeń, w których montowanych 

będzie 14 klimatyzatorów?                                                                                                      

Odpowiedź  W Poradni Dziecięcej: w poczekali dziecka zdrowego : 3 – 4 osoby, w poczekalni 

dziecka chorego :10 -12 osób, w pozostałych pomieszczeniach   3-5 osób. W Poradni 

Rehabilitacyjnej w gabinetach ćwiczeń po 2 -3 osoby, korytarz –boksy zabiegów 

rehabilitacyjnych  6 -8 osób. 

6. Proszę podać na którym piętrze znajduje się każde z pomieszczeń w których montowanych 

będzie 14 klimatyzatorów. Proszę podać w szczelności dla poczekalni i korytarza.                                             

Odpowiedź  Pomieszczenia Poradni Dziecięcej usytuowane są na wysokim parterze, natomiast 

pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej  usytuowane na są na niskim  parterze  

7. Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajduje się w każdym z pomieszczeń, w których 

montowanych będzie 14 klimatyzatorów?                                                                              

Odpowiedź: We wszystkich pomieszczenia budynku Samodzielnego Publicznego Miejskiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Bochni jest stosowana cieć centralnego ogrzewania  zasilana ze 

źródła zewnętrznego. 
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8. Z wymaganej ilości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wynika, że należy zaoferować 

klimatyzatory typu multisplit. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów typu 

Split tzn. 14 jednostek zewnętrznych?                                                                                    

Odpowiedź:  Zamawiający uważa, że ekonomiczniejszym  rozwiązaniem będzie nabyć 

klimatyzatory typu Multisplit. 

9. W formularzu ofertowym należy podać termin realizacji od …. do ….. Aby była możliwość 

określenia w jakich dniach zrealizujemy zamówienie potrzeba jest informacja w jakim daniu 

Zamawiający przewiduje podpisania umowy z Wykonawcą. Proszę w takim razie o stosowaną 

informację.                                                                                                                      

Odpowiedź :                                                                                                                                             
a)   W formularzu ofertowym w pkt. 7 wykreśla się słowa  „licząc od dnia podpisania umowy” i                           

wstawia się nową treść „ nie później niż do końca maja 2022 r.”.                                                                 

b) W formularzu ofertowym w pkt. 8 wykreśla się słowa  „licząc od dnia podpisania umowy” i  

wstawia się nową treść w brzmieniu „ licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 

robót”.                                                                                                                                                        

c)   W Warunkach Zamówienia WZ  w pkt. 25 wykreśla się słowa „licząc od dnia podpisania   

umowy”   

10. Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy gwarancyjne?                                                   

Odpowiedź :   Zgodnie  ustalonymi warunkami  w karcie gwarancyjnej producenta.   

11. Jakie są wymagane przez Zamawiającego wydajności chłodnicze jednostek                             

wewnętrznych-14szt  i zewnętrznych-5szt?                                                                                                       

Odpowiedź : Zamawiający nie dysponuje takimi parametrami i zdaje się na profesjonalizm 

wybranego Wykonawcy. 

12. Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 14 klimatyzatorów?                             

Odpowiedź: Szczegóły techniczne zostaną ustalone z Wykonawcą – pkt. 13  Warunków 

Zamówienia WZ.  

13. Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla 

każdego z 14 klimatyzatorów?                                                                                              

Odpowiedź: Wg wiedzy Zamawiającego skropliny można odprowadzać grawitacyjnie. 

14. Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu 

proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany  na jakiej znajduje 

się wysokości, oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku, czy jest możliwość wejścia na 

dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.                                                                           

Odpowiedź : Wszystkie jednostki zewnętrzne winne być zamontowane na ścianach.  

15. Gdzie znajduje się rozdzielnia oraz w jakiej jest  odległości od  każdej z    5  jednostek 

zewnętrznych?                                                                                                                                              

Odpowiedź: Rozdzielnie znajdują się obrębie pomieszczeń Poradni. Brak danych dotyczących 

odległości które określi wybrany Wykonawca. 

16. Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 14  klimatyzatorów.                                                      

Odpowiedź: Brak danych dotyczących odległości które określi wybrany Wykonawca. 

17. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z 14 

 klimatyzatorów.                                                                                                                            

Odpowiedź: Brak danych dotyczących odległości które określi wybrany Wykonawca.  

18. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 14  klimatyzatorów 

(relacji źródło zasilania   - jednostka  wewnętrzna i relacji źródło zasilania   -  jednostka 

zewnętrzna).                                                                                                                            

Odpowiedź: Brak danych dotyczących odległości które określi wybrany Wykonawca. 

19. Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w 

bruzdach?                                                                                                                                   

Odpowiedź : Wymienione instalacje należy prowadzić w korytkach. 
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20. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo 

w korytkach?                                                                                                                               

Odpowiedź:  Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w 

korytkach. 

21. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?                      

Odpowiedź : ściany wykonane z cegły natomiast sufit beton zbrojony. 

22. Czy podane przez Zamawiającego powierzchnie pomieszczeń są prawidłowe? W szczególności 

chodzi o magazyn leków i środków opatrunkowych, rejestrację, gabinety ćwiczeń, poczekalnia, 

korytarz.                                                                                                                                      

Odpowiedź: Określone powierzchnie pomieszczeń są prawidłowe.  

23. Przed złożeniem oferty dopuszcza możliwość  przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim 

uzgodnieniu  z osobą podaną w pkt. 23 Warunków Zamówienia WZ. 

24.  Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wpływają na zmianę terminu składania ofert,   

             który  pozostaje bez zmian tj. 14-03-2022r. do godz. 10:00 

  

 

                                                                        Kierownik SPMZOZ w Bochni:    

                                                                      Lek. dent. Agnieszka KUBAS 

 

  

 


