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Parczew, 12.05.2017 r. 

  
 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/4/2017 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz 
wymiana bram i montaż drzwi na SOR w ramach projektu: Modernizacja SOR SP ZOZ w 
Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego 
  

 
Wyjaśnienia 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 
2004r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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. 

 
 

 
W nawiązaniu do w/w przetargu składamy zapytanie do części 3, zał 12, 13 i 18. 

1. Czy akceptowalna przez Zamawiającego jest dla drzwi przesuwnych, dla których wielkość 

otworu wynosi 1540mm x 2100,  światło przejścia będzie wynosić 1470mm x 2060mm?  

Odpowiedź: Tak 

2. Czy kolorem białym profili może być nr palety RAL 9010?  

Odpowiedź: Tak 

3. Czy akceptowalna przez Zamawiającego jest dla drzwi rozwiernych, dla których wielkość 

otworu wynosi 1500mm x 2100,  światło przejścia będzie wynosić 1320mm x 2040mm?  

Odpowiedź: Tak 

4. Czy grubość ścian dla otworów drzwi nie przekracza 215mm?  

Odpowiedź: Nie przekracza. 

5. Prosimy o odpowiedź czy załącznik 18  dotyczy w całości czyli pozycje od 1 do 13 części 3 

przetargu?  

Odpowiedź: Tak 

6. Czy drzwi przesuwne i rozwierne mają być wyposażone w zabezpieczenie przed uderzeniem 

noszy i łóżek, zgodnie z załącznikiem 18? (brak w opisie załącznika 12 i 13)?  

Odpowiedź: Tak. 

7. Czy doprowadzenie zasilania dla zapewnienia sygnału w dyspozytorni wchodzi w zakres oferty?  

Odpowiedź: Tak 
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8. Czy w ramach zadania nr 3 oprócz wymiany drzwi planowane jest całkowite malowanie 
pomieszczenia? Podane wielkości, w załączniku nr 18, obróbek tynkarskich, gruntowania, 
malowania nie wskazują na obróbki wokół drzwi.  

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
 
 
            Podpisał: 
        

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 
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