
Samodzielny Publiczny Zalktad tCpieki Zdrowotnej
Kflliriskiego 29
08-11t0 Siedlce

Pism,o: PK/26v /2Ot9lE Sierjlce dnia : 2t119-05-28

ODPOWIEDZ
na zapvtania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,
Uprze.imie informujemli, iz do Zamawiajqcego wptynr;ter pro6ba o wyja6nienie zapisu specyfikacji
islotnych warunkdw zarm6wienia, w postQpowaniu prowiedzonynr na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zarnriwiefi Publicznyclr (t.j, D:r. lJ. z 2OL8 r. poz.1986) w trybie
przetargu nieograniczonego, na :

wykonanie dokumenta,cji pnojektowej dla potrzeb budowy Oddziafu Rehabilitacji Kardiolo!icznej
Szpitala SP ZOZ Siedlce,

TreSi wspomnianej proiiby jest rrastqpujqca :

w zwiqzku z przetargiem na viylconanie dokumentacji projektowej dla potrzekr budowy Oddziatu
Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala SP ZOZ Siedlce, chcialbym zapytai czy jest mo2liwo:lb zmiany
kcrrrstrukcji na lekkq stalowE,, z zirnrto giqtych ksztattownik6ur? Poni2ej zalety zastbsowania
konstrukcji lekkiej sta loiruej:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych 1'undamentdw czvli
odchudzenie w pordwnaniu do technololqii tradycyjnej

zwyczajnie ich

2) charakter konstrul<cji pozwala na optymalizacjq Scian iich grubo5ci co povvoduje,2e stosujqc
szl<ielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w po16wnaniu do tradyr:ji - na kaidy 1OOO

metr6w uzyskuiemy pornieszczernia lub pomieszczenia o powierzclrni tqcznej 50 rnr-.tr6w
3) Szkielet pozwala lepiej wylizolowai catq Konstrukcje budyrrku i uzysl<ujenry w6wczas lepsze
paranletry terrniczne Scian a co za tym idzie tafsze koszty eksploartacji.
4) Kornpletny szkielet budynl<u'Nrazze (cianami ewentualnymi stropami iwiq2bq dachowq powstaje
na buclowie w zaledwie 3O dni- trbiekt ok. 1000 met16w
5) Koszt budowy obiektu na ba;tiel konstrukcji stalowej jes;t ta6szy w, budowie ok. 10-15 % rri2 obiekt
tradyr:yjny a zdecydowanie kr6t:szym czasie wznosimy taki obiekt
6) Budynki o6wiatowe to np.: t;zkola w Eiezrzeczu - 15OO m, Przedszkole w Zielonce
Przedszkole w Kleosinie - 800 rn, Przeclszl<ole w Beldowie - 700 rn i inne. Naj'wiqksza
kt6rq wykorrali(my miala 2li,00Cr m.kw
7) Przegrody w naszej technologii spelniajq max parirm(:tr 0,L5 Wlm2K wspotczynnika pr
cie pla

8) Zarniana technologii ;r tradyc'yjnej murowanej na lekkq stalowq, stanowi z purr[<tu widze
budowlanego nieistotntl znrianrq projektowq i nie
budowq

Sta nowisko (wyjaSnienia ) Za mawiajqcego w przedmiotowej kwestii jest nastqpujelce:
Zamawiaiqcy nie wyraiu zEody na wykonanie projektu w proponouronejtechnalogii.

lnfornrujemy, 2e zgodnie z wyrnr:giem iart. 38 ust. 2

Zam6wieh Publicznych (t.j. Dz. U.z 20:1,8r.pot.1986),
do wszystkicfr wykonawcdw, ktdrrym przel<azano SIWZ.

ustawy z rjnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
stanowiskrc Zlamawiaiqcegr: zostalo rbzesiane

Zamawiajqcy

lf StronaSP ZOZ Siedlce, sporz. Rolcert Misiak


