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Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na modernizację Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Czy zamawiający dopuszcza dostawę i montaż wykładziny homogenicznej PCV 
zabezpieczonej powłoką evecare? 
ODPOWIEDŹ – Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy ścianę wydzielającą pomieszczenie nr -1.29 od korytarza należy wykonać jako 
konstrukcję z profili aluminiowych (z oknem stałym i drzwiami 1-skrzydłowymi) na pełną 
wysokość pomieszczenia (do sufitu właściwego)? Czy ścianę tą należy wykonać w technologii 
lekkiej z płyty g-k? 
ODPOWIEDŹ – ściankę pomieszczenia nr -1.29 wykonać należy z profili aluminiowych  
(z oknem stałym i drzwiami 1-skrzydłowymi) na wysokość do zabudowy wentylacji 
mechanicznej. Powyżej wypełnić ściankę o lekkiej konstrukcji z płyty g-k. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy ścianę pomiędzy salami chorych należy wykonać jako konstrukcję z profili aluminiowych 
(z oknem stałym i drzwiami 1-skrzydłowymi) na pełną wysokość pomieszczenia (do sufitu 
właściwego)? Czy ścianę tą należy wykonać w technologii lekkiej z płyty g-k? 
ODPOWIEDŹ – Ścianę pomiędzy salami chorych wykonać należy z profili aluminiowych  
z oknem stałym i drzwiami przesuwnymi, na pełną wysokość pomieszczenia. Przy ścianie 
okiennej w ścianie przepust dla przewodu wentylacyjnego. 
 
PYTANIE NR 4 
Czy drzwi do sal chorych mają być przeszklone górą (od wysokości 1,1 m) szybą 
przezroczystą? 
ODPOWIEDŹ – Drzwi na sale chorych z korytarza (2 szt.) przeszklone górą (od wysokości 1,1 
m) szkłem mlecznym (matowym). Wszystkie przeszklenia – szkło bezpieczne. 
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