
 
                    Zielona Góra 10.03.2021 r 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej 

Górze Sp. z o.o.” nr sprawy: TZ.372.80.2020, TED 2020/S 253-638206 

 

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ, zmianie treści SIWZ oraz zmianie 

terminu składania i otwarcia ofert 

 

I. 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. zwanej dalej ustawą) w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający w dniu 

25.02.2021 roku zamieścił odpowiedzi, jednakże omyłkowo pominięte zostały odpowiedzi na pytania 

będące treścią przedmiotowego zawiadomienia.   

Pytanie nr 1 

W punkcie 5 „ZINTEGROWANY SYSTEM SALI OPERACYJNEJ – 2SZT.” zapisano: 

„Sterowanie indywidualnie skonfigurowanym interfejsem użytkownika poprzez min. 24" medyczny 

monitor dotykowy w celu kontrolowania wszystkich funkcji systemu.” 

Czy zamawiający dopuszcza system z medycznym monitorem dotykowego o przekątnej ekranu 

21.5’’ ? Zastosowanie mniejszego ekranu dotykowego nie wpływa na funkcjonalność systemu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

Pytanie nr 2 

W punkcie 66 „ZINTEGROWANY SYSTEM SALI OPERACYJNEJ – 2SZT.” zapisano: 

„Możliwość indywidualnego konfigurowania interfejsu w zależności od potrzeb użytkownika.” 

Prosimy o doprecyzowanie jakie elementy interfejsu mają być konfigurowalne w zależności od 

potrzeb użytkownika? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz wymaga skonfigurowania przez 

interface minimum poniższych funkcji: wyświetlanie stanów pracy normalnej oraz ostrzeżeń i 

alarmów, sterowanie urządzeniami instalacji gazów medycznych, sterowanie urządzeniami 

instalacji wentylacji, sterowanie urządzeniami instalacji klimatyzacji, sterowanie oświetleniem, 

sygnalizacja z UPS i inne ( w zależności od wymagań Inwestora) 

Pytanie nr 3 

W punkcie 76 „ZINTEGROWANY SYSTEM SALI OPERACYJNEJ – 2SZT.” zapisano: 

„Nagrywanie dwóch podłączonych źródeł jednocześnie -w tym 4K - w tym samym czasie (obrazów 

np.:kamera ogólna, kamera w lampie operacyjnej, urządzenia mobilne medyczne generujące obraz 

podłączone do wejść na kolumnie) na wewnętrznym twardym dysku jednostki centralnej (minimum 

700 GB pamięci tymczasowej).” 

Czy zamawiający dopuszcza system, który pozwala na nagrywanie źródeł wideo w jakości FullHD ? 

Archiwizacja nagrań w jakości 4K powoduje zajmowanie dużo większej przestrzeni dyskowej co jest 

trudniejsze i bardziej kosztowne do zarządzania w długiej jednostce czasu. Nagrania w jakości 

FullHD zajmują mniej miejsca co ułatwia ich magazynowanie, nagrania te są ciągle w bardzo dobrej 

jakości pozwalające na dokładną analizę nagranego materiału. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



 
Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 4 

W punkcie 78 „ZINTEGROWANY SYSTEM SALI OPERACYJNEJ – 2SZT.” zapisano: 

„Funkcja PreRecordingu - Nagrywanie dwóch źródeł jednocześnie w tym 4K z minimum 30 

sekundowym przesunięciem czasowym - nagrywanie zdarzeń, które miały już miejsce (buforowane 

sygnały 30 sek. przed naciśnięciem przycisku „nagrywaj”)” 

Czy zamykający dopuszcza system nie spełniający wyżej wymienionej funkcji ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 5 

W punkcie 84 „ZINTEGROWANY SYSTEM SALI OPERACYJNEJ – 2SZT.” zapisano: 

„Funkcja powiększenia wybranego źródła do trybu pełnoekranowego na monitorze sterującym” 

Czy zamykający dopuszcza system, który nie posiada możliwości powiększenia wybranego źródła 

do trybu pełnoekranowego ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 6 

Opisany w projekcie sprzęt medyczny - panele medyczne wykonane mają być w technologii 

z aluminium oksydowanego elektrochemicznie a nie ze zwykłego najtańszego aluminium 

malowanego farbami proszkowymi. Czy w takim przypadku Zamawiający mając na uwadze 

powyższe dopuści sprzęt medyczny wykonany z niższej jakości materiałów tj. zwykłego najtańszego 

aluminium nie oksydowanego elektrochemicznie tylko w celu zamaskowania rodzaju aluminium, 

aluminium pomalowanego jakiejś jakości farbą? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 7 

Opisany w projekcie sprzęt medyczny - kolumny i panele medyczne mają być ze względów 

praktyczno - serwisowych wyposażone w punkty poboru gazów medycznych w których zgodnie 

z zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 : Systemy 

rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia 

rurociągów" podstawa połączona jest z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą 

rozłączalnego złącza tzw. śrubunku. Czy w takim przypadku Zamawiający mając na uwadze 

powyższe dopuści sprzęt medyczny wyposażony w niższej jakości punkty poboru, które w przypadku 

uszkodzenia wyłączą całą jednostkę z eksploatacji a Zamawiający będzie zmuszony wezwać ( jeżeli 

będzie to po okresie gwarancji - na koszt własny, czas ) serwis producenta w celu wymiany 

uszkodzonego elementu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 8 
Czy opisane w projekcie zabiegowe lampy medyczne oświetlenia miejscowego wykonane 

w technologii LED o maksymalnej mocy 18W i minimalnym strumieniu światła wartości 80 000lx 

z odległości 0,5m służące personelowi medycznemu do oświetlenia miejsca iniekcji mają być wyrobem 

medycznym, który będzie potwierdzony stosownym dokumentem z Urzędu Rejestracji Wyrobów  



 
Medycznych czy też Zamawiający dopuści lampki nie zgłoszone lub nie zarejestrowane jako wyrób 

medyczny o niższych parametrach techniczno- użytkowych np. lampy halogenowe na gorące źródła 

światła itp.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 9 

Czy w związku z powyższym w celu potwierdzenia Zamawiający będzie wymagał od oferentów 

oficjalnych dokumentów producenta potwierdzających opisane w projekcie wymagane parametry 

oraz stosowne dokumenty zgłoszenia lub rejestracji w URPLWMiPB? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 10 

Oświetlenie ogólne w opisanych w projekcie panelach medycznych emitowane jest na ścianę do 

której zainstalowana jest jednostka medyczna. Jest to oświetlenie tzw. miękkie pośrednie nie 

olśniewające osobę, personel medyczny stojący przed jednostką. Osłona -   dyfuzor jest po całej 

długości panelu, który nie ogranicza światła i nie powoduje jego strat. Czy mając na uwadze 

energooszczędność Zamawiający dopuści panel medyczny w którym komponent oświetleniowy 

będzie przysłonięty blachą z kilkoma otworami przez które ograniczona ilość strumienia światła 

będzie się wydobywała na zewnątrz jednostki czy też będzie chciał by komponent oświetleniowy ze 

względów praktyczno- ergonomicznych oraz energooszczędnych był przysłonięty tylko jednolitym 

dyfuzorem opalizowanym ograniczającym tylko olśnienie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 11 

Czy mając na względzie higienę i utrzymanie w czystości Zamawiający dopuści by w oferowanych 

jednostkach medycznych gniazda elektryczne 230V 50Hz oraz gniazda wyrównania potencjałów tzw. 

ekwipotencjalne były z widocznymi śrubami montażowymi czy też będzie chciał by oferowany sprzęt 

medyczny był wyposażony w gniazda elektryczne 230V i gniazda ekwipotencjalne bez widocznych 

elementów montażowych typu śruba czy nakrętka, które w razie potrzeby wymiany są ogólnie 

dostępne w hurtowniach elektrotechnicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 12 

Wewnętrzna instalacja gazów medycznych prowadzona w ramionach kolumn medycznych ze 

względów praktyczno funkcjonalnych wykonana jest z tworzywowych przewodów elastycznych, 

które co określony czas ze względu na swoje parametry muszą być wymieniane na nowe. By 

ograniczyć koszty późniejsze konserwacji producenci w głowicach kolumn medycznych wykonują 

wewnętrzną instalację rozprowadzającą gazy medyczne z miedzianych, cechowanych i przede 

wszystkim przeznaczonych do gazów medycznych rur lutowanych srebrem. W związku 

z powyższym czy Zamawiający mając na uwadze przyszłe koszty eksploatacji będzie wymagał by 

głowice kolumn medycznych były wyposażone tylko w wewnętrzną instalację wykonaną z rur 

miedzianych lutowanych srebrem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 



 
 

Pytanie nr 13 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ze względów praktycznych będzie wymagał by 

w kolumnach medycznych były zainstalowane manometry kontrolne dla gazów medycznych 

wskazujące aktualne ciśnienie gazów medycznych w wewnętrznej instalacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy Zamawiającego o podanie dodatkowej informacji dotyczącej minimalnego zakresu obrotu 

małej półki pod kardiomonitor o wymiarach min. 300x250mm wyposażonej w uchwyt do szyny 

medycznej 25x10mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 15 

W związku z wymogiem Zamawiającego by manipulator do sterowania hamulcami obrotu ramion 

w kolumnach OIT nie był zintegrowany z szyną medyczną a szyna medyczna nie była uchwytem do 

pozycjonowania  prosimy o informację czy Zamawiający dopuści dodatkowe uchwyty do 

pozycjonowania zainstalowane na głowicy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zainstalowane na drążku długości min. 900mm 

obrotowe 4 haczyki + kosz na 4 butle z płynami infuzyjnymi na wysięgniku infuzyjnym o minimalnej 

długości 1200mm i w związku z faktem, że płyny infuzyjne, które nie są podawane przez pompy 

infuzyjne a podawane są grawitacyjnie mają mieć możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej 

w minimalnym zakresie 500mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 17 

W związku z faktem, że gazy medyczne są cięższe od powietrza a tlen jest medium podtrzymującym 

palenie Zamawiający będzie wymagał by korpusy boczne paneli medycznych posiadały otwory 

odwietrzające jednostkę, które w przypadku rozszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej czego 

wynikiem może być kumulacja gazu skutecznie umożliwią naturalną cyrkulację wewnątrz jednostki 

a w przypadku kiedy punkty poboru będą zainstalowane w kanale instalacyjnym umieszczonym 

poniżej kanału z gniazdami elektrycznymi wydobywający się np. tlen nie będzie ,,spływał" na 

elementy elektryczne w jednostce. 

Odpowiedź: Zamawiający nie specyfikuje otworów, lecz wymaga spełnienia wymogów 

certyfikatu CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 18 

W związku z wymogiem by panele medyczne były wyposażone w zegar z wyświetlaczem LED czy 

Zamawiający dopuści wyświetlacz z kolorze białym? 



 
Odpowiedź: Zamawiający nie specyfikuje wymogu posiadania zegara 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w panelu nadłóżkowym - 11 szt. gniazda elektryczne 

z dioda sygnalizacyjna LED w łącznej ilości 12 sztuk mają być rozmieszczone po 6 sztuk na każdą 

ze stron tj. 6 sztuk po stronie infuzyjnej i drugie 6 sztuk po stronie monitoring- wentylacja a nie tylko 

na jednej ze stron co w przyszłości może utrudniać pracę personelowi medycznemu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie specyfikuje wymogu posiadania diod LED w OPZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 20 

W PFU opisane są panele, które mają być wyposażone w manometry i wakuometry informujące 

personel medyczny o aktualnym prawidłowym bądź nie prawidłowym ciśnieniu gazów medycznych 

dostarczonych do panelu. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody by wspomniane urządzenia 

mogły by być zainstalowane po środku każdego stanowiska. 

Odpowiedź: Zamawiający nie specyfikuje wymogu posiadania manometrów i vakumetrów 

w OPZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy Zamawiającego o informację czy szyny medyczne DIN 25x10mm mają być zainstalowane 

w panelach nad punktami poboru gazów medycznych umożliwiając tym samym korzystanie z nich 

jak mi równolegle korzystanie z punktów poboru gazów medycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie specyfikuje wymogu posiadania szyn medycznych  w  OPZ. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 22 

Każda kolumna medyczna ma być wyposażona w system zaworów serwisowych które w przypadku 

konieczności zamknięcia dopływu któregokolwiek z rodzaju gazu medycznego na przykład z powodu 

czynności serwisowych, wymiany hamulca pneumatycznego itp. Prosimy Zamawiającego 

o informację jakiej średnicy instalacja będzie podprowadzona w miejsce instalacji kolumn? 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie 

nowego obiektu oraz projekt przebudowy istniejących pomieszczeń w tym instalacji gazów 

medycznych  należy do wykonawcy. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy Zamawiającego  o informację czy opisane w PFU wyposażenie kolumny anestezjologicznej 

zlokalizowanej na sali operacyjnej tj. systemowe pasywne ramię infuzyjne  z  wewnętrzną instalację 

elektryczną i poziomym obrotowym w zakresie min. 300 stopni terminalem z gniazdami 

elektrycznymi o napięciu 230V wraz z pionowym drążkiem ma zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ma posiadać dokument potwierdzający, że zgodnie z dyrektywą Rady 93/42 / EWG  jest 

wyrobem medycznym wykonanym w klasie I (załącznik Anex nr 9 reg. nr1 i być urządzeniem 

zgłoszonym bądź zarejestrowanym w URPLWMiPB? 

Odpowiedź: Zamawiający nie specyfikuje w OPZ wymogu spełnienia takich parametrów.. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia 

 

Pytanie nr 24 



 
W PFU w opisie kolumn medycznych parametr mówiący, że kolumna nie może emitować 

ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC dla którego wymagane jest 

potwierdzenie badań na zgodność z normą EN 60601-1-2 wykonanych przez Jednostkę 

akredytowaną. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał do wglądu takiego 

dokumentu dotyczącego kolumn medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie specyfikuje w OPZ wymogu spełnienia takich parametrów.. 

Jednocześnie Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja wyposażenia 

PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 25 

W związku z opisanymi minimalnymi granicznymi parametrami technicznymi jakim winien się 

charakteryzować sprzęt medyczny opisany w PFU tj. panele i kolumny medyczne prosimy 

Zamawiającego o odpowiedź czy mając na względzie powyższe będzie wymagał od oferentów by do 

oferty załączyli dokumenty, które potwierdzą że oferowany sprzęt medyczny spełnienia wymagane 

opisane minimalne warunki techniczne. 

Odpowiedź: Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wymogów OPZ. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o wyznaczenie terminu Wizji Lokalnej. 

Odpowiedź:  

Termin wizji lokalnej wyznaczony był na dzień 9.02.2021 r. o godz. 11:00, o czym Zamawiający 

poinformował w dniu 22.01.2021 roku, zamieszczając informację na swoim BIP. 

 

Pytanie nr 27 

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni punkty poboru mediów na potrzeby zaplecza 

budowy. 

 

Odpowiedź: Tak. Ewentualne miejsca zostaną wskazane na wizji lokalnej, szczegóły zostaną 

uzgodnione po wyborze wykonawcy. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% (zgodnie 

z interpretacjami organów podatkowych) w ofercie na instalację gazów medycznych oraz urządzeń 

medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 

% i 8%. 

Odpowiedź: Ustalenie właściwej stawki podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o wskazanie na mapie miejsca które Zamawiający udostępni pod przyszłe zaplecze budowy. 

Odpowiedź: Ewentualne miejsca placu budowy zostaną wskazane na wizji lokalnej, szczegóły 

zostaną uzgodnione po wyborze wykonawcy. 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie Wykonawcy nie znajduje się zapewnienie zaplecza socjalnego 

dla Nadzoru Inwestorskiego. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie stawianych wymagań. 

Odpowiedź:  Zapewnienie zaplecza socjalnego dla Nadzoru Inwestorskiego nie znajduje się 

w zakresie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 31 

Ze względu na kryterium oceny ofert jakim jest skrócenie czasu realizacji wnosimy o zmianę 

wymogów załączenia Harmonogramu Rzeczowo Finansowego do oferty na konieczność załączenia 

Harmonogramu czasowego, natomiast wymagany Harmonogram szczegółowy zostanie złożony 7 

dni po podpisaniu Umowy. 



 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o potwierdzenie, iż punkt 1.1) par 2 Umowy dotyczy robót budowlanych, nie projektowych. 

W przeciwnym wypadku wnosimy o zmianę zapisów par 9 ust 2. 1) na „rozpoczęcie robót 

budowlanych w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź:   Zamawiający dokonuje zmiany par 9 ust 2. 1) na zapis: „rozpoczęcie robót 

budowlanych objętych pozwoleniem na budowę  w ciągu 7 dni roboczych od jego uzyskania”. 

 

Pytanie nr 33 

Dotyczy Umowy par 13 ust 1. Pragniemy zauważyć, iż w celu utrzymania gwarancji urządzeń 

w wielu przypadkach Wykonawcę obowiązywać będzie Umowa Serwisowa, zgodnie z którą 

przeglądy będą wykonywane częściej aniżeli we wskazanych wyżej zapisach umownych. Wnosimy 

o wykreślenie zapisów. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w  § 13 ust.1 Umowy. 

 

Pytanie nr 34 

Dotyczy Umowy par 13. - Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada i nie powinien 

uwzględnić w ofercie kosztów serwisu oraz utrzymania gwarancji na elementy eksploatacyjne będące 

wynikiem nieprawidłowego ich użytkowania / niezgodnie z wytycznymi dtr producentów/ instrukcji 

użytkowania/ IBP lub ulegających zniszczeniu/lub uszkodzeniu w wyniku działania osób/ podmiotów 

trzecich? 

 

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 35 

Dotyczy Umowy par 14 ust 3. Prosimy o wskazanie przesłanek do utraty przez Zamawiającego części 

dofinansowania w Ramach Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego leżących po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 36 

Dotyczy Umowy par 14 ust 4. 1). Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z 0,2% wynagrodzenia za 

opóźnienia na 0,05% wynagrodzenia z zwłokę. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 37 

Dotyczy Umowy par 14 ust 4. 2). Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z 0,15% wynagrodzenia 

za opóźnienia na 0,05% wynagrodzenia z zwłokę. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 38 

Dotyczy Umowy par 14 ust 4. 3). Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z 0,1% wynagrodzenia za 

opóźnienia na 0,05% wynagrodzenia z zwłokę. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 39 

Dotyczy Umowy par 14 ust 4. 5). Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z 0,2% wynagrodzenia za 

każdy przypadek na 0,1% wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

 

 



 
Pytanie nr 40 

Dotyczy Umowy par 14 ust 4. 6). Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z 0,2% wynagrodzenia za 

każdy przypadek na 0,1% wynagrodzenia. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 41 

Dot. § 2 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ. Wnosimy o wykreślenie stwierdzenia: „potwierdzającym 

bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy” i zastąpienie go stwierdzeniem „potwierdzającym 

wykonanie przedmiotu umowy bez wad istotnych”. Zgodnie z powszechną linią orzeczniczą odbiór 

robót przez Zamawiającego nie powinien być uzależniony od bezusterkowości wykonanych robót, 

a co najwyżej od zaistnienia wad istotnych, które uniemożliwiają funkcjonowanie Obiektu. 

W przypadku wad nieistotnych, wady te powinny zostać wskazane w protokole, a Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia we wskazanym terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie § 2 ust. 3 o „ bezusterkowym 

protokole”. 

 

Pytanie nr 42 

Dot. § 2 ust. 11, 12, 15 Załącznika nr 3 do SIWZ. Wnosimy o wskazanie, że Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru robót budowlanych wyłącznie w przypadku wystąpienia istotnych wad 

Obiektu (ust. 11 pkt. 1 oraz 4, ust. 12, ust. 15). W przypadku wad nieistotnych, wady te powinny 

zostać wskazane w protokole, a Wykonawca zobowiązany do ich usunięcia we wskazanym terminie. 

Jednocześnie wnosimy o wykreślenie ust. 11 pkt. 2 jako zapisu nieprecyzyjnego, stwarzającego pole 

do nadinterpretacji i mogącego skutecznie uniemożliwić odbiór robót przez Wykonawcę (np. 

w przypadku niewypełnienia obowiązku mniejszej wagi w żaden sposób nie wpływającego na 

wykonane roboty budowlane). 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt.2), ust.11  w § 2 Umowy. 

 

Pytanie nr 43 

Dot. § 4 ust. 5 Załącznika nr 3 do SIWZ. Wnosimy o wykreślenie stwierdzenia: „podpisane bez uwag” 

i zastąpienie go stwierdzeniem „podpisane bez uwag istotnych”. Zgodnie z powszechną linią 

orzeczniczą odbiór przez Zamawiającego nie powinien być uzależniony od bezusterkowości 

wykonanych prac, a co najwyżej od zaistnienia wad / usterek istotnych, które uniemożliwiają 

funkcjonowanie Obiektu. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 44 

Dot. § 10 ust. 6 Załącznika nr 3 do SIWZ. Wnosimy o wykreślenie stwierdzenia: „pod warunkiem 

późniejszego bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego” i zastąpienie go stwierdzeniem 

„pod warunkiem późniejszego odbioru robót przez Zamawiającego bez wad istotnych”. Zgodnie 

z powszechną linią orzeczniczą odbiór przez Zamawiającego nie powinien być uzależniony od 

bezusterkowości wykonanych prac, a co najwyżej od zaistnienia wad / usterek istotnych, które 

uniemożliwiają funkcjonowanie Obiektu. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 45 

Dot. § 13 ust. 7 Załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca winien być odpowiedzialny wyłącznie za 

kwalifikowana formę opóźnienia tj. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Opóźnienia 

niezależne od Wykonawcy (leżące np. po stronie Zamawiającego) powinny znajdować się poza 

zakresem jego odpowiedzialności. W związku z niniejszym wnosimy o zmianę „opóźnienia” na 

„zwłokę” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w ust.7  § 13 Umowy zwrotu  

„ opóźnienie” na „zwłoka”. 

 



 
Pytanie nr 46 

Dot. § 14 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ. Niniejszy zapis jest nieprecyzyjny oraz stwarza szerokie 

pole do nadinterpretacji, może skutkować również brakiem porównywalności ofert złożonych przez 

Wykonawców (każdy z Wykonawców w mniejszym bądź większym stopniu założyć będzie musiał 

konkretną rezerwę na ten cel). W związku z niniejszym, wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 47 

Dot. § 14 Załącznika nr 3 do SIWZ – brak limitu kar umownych. Obecne zapisy umowne nakładają 

na Wykonawcę praktycznie niczym nieograniczoną finansową odpowiedzialność za wykonanie 

Umowy. Brak stosownego mechanizmu stanowiącego limit kar umownych, istotnie zaburza zasadę 

równości stron oraz znacząco może wpływać na porównywalność złożonych ofert. W związku 

z niniejszym, wnosimy o wskazanie limitu kar umownych w wysokości 15% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 48 

Dot. § 14 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca winien ponosić odpowiedzialność wyłącznie 

za okoliczności w pełni od niego zależne, na które ma bezpośredni wpływ. Odpowiedzialność za 

każde „opóźnienie” należy uznać za odpowiedzialność zbyt szeroką, co w połączeniu z brakiem 

limitu kar umownych, stanowi niezwykle restrykcyjny mechanizm obciążający Wykonawcę. Mając 

na uwadze niniejsze, wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie”, słowem „zwłoka”. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w ust.4 § 14 Umowy zwrotu 

„ opóźnienie” na „zwłoka”. 

 

Pytanie nr 49 

Dot. § 16 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ. W związku ze wskazaniem (w zdaniu pierwszym), 

że przywołane okoliczności są zależne od Wykonawcy. Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na 

„zwłokę”. Jednocześnie wskazać należy, że w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy ma 

prawo do otrzymania wynagrodzenia za dotychczas wykonane prace. Uzależnienie terminu zapłaty 

wynagrodzenia od prac innego podmiotu (na którego Wykonawca nie ma żadnego wpływu) rażąco 

narusza interes Wykonawcy oraz należy uznać za całkowicie bezpodstawne. W związku z niniejszym, 

wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania tego postanowienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający zgadza się na zastąpienie zwrotu „ opóźnienie” na „zwłoka” w pkt. 2 

ust.1  § 16 Umowy . Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie ostatniego zdania  z pkt. 2 ust.1 § 

16 Umowy. 

 

Pytanie nr 50 

Dot. § 16 ust. 1 pkt. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ. W celu doprecyzowania niniejszego zapisu, wnosimy 

o wskazanie konkretnej liczby wezwań wystosowanych przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zapis w  § 16 ust. 1 pkt. 4) uzyskuję brzmienie: „Wykonawca narusza którykolwiek 

z obowiązków przewidzianych w § 9, pomimo dwóch wcześniejszych wezwań do zaprzestania 

naruszeń”. 

 

Pytanie nr 51 

Dot. § 16 ust. 1 pkt. 6 Załącznika nr 3 do SIWZ. Niniejszy zapis jest nieprecyzyjny i stanowi szerokie 

pole do nadinterpretacji. Wnosimy o dokładne sprecyzowanie okoliczności, których skutkiem będzie 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zapis § 16 ust. 1 pkt 6) uzyskuję brzmienie: 

wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest niezgodne ze wskazówkami 

Zamawiającego, uzasadnionymi założeniami wynikającymi z dokumentacji oraz przepisów 

wymienionych w § 1 niniejszej umowy. 



 
 

Pytanie nr 52 

Dot. § 16 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ. Ze względu na wagę okoliczności wskazanych 

w niniejszym postanowieniu (odstąpienie od umowy), wnosimy o wydłużenie terminu z 7 dni do 30 

dni. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 53 

Dot. § 16 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odstąpienia od 

Umowy, wszelkie ewentualne wady Strony określą w dokumencie inwentaryzacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 54 

Dot. § 18 ust. 5 lit. a) Załącznika nr 3 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że do niniejszego 

postanowienia będą miały zastosowanie § 10 ust. 10 – 16 niniejszej Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 55 

Dot. § 18 ust. 14 Załącznika nr 3 do SIWZ. Odmowa odbioru robót budowlanych przez 

Zamawiającego powinna ściśle dotyczyć charakteru i zakresu zgłaszanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych. Wnosimy o wykreślenie pierwszej części pierwszego zdania w niniejszym zapisie oraz 

pozostawienie wyłącznie sankcji w zakresie naliczenia kar umownych w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 56 

Dot. § 20 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ. Niniejszy zapis rażąco narusza zasadę równości stron – 

wnosimy o wykreślenie drugiej części postanowienia i tym samym jednoznaczne wskazanie, że 

wszelkie zmiany do umowy będą każdorazowo wymagać zgody obydwu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu drugiej części postanowienia „...z 

tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego”. 

 

Pytanie nr 57 

Dot. § 20 ust. 6 Załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku robót dodatkowych (niewynikających 

bezpośrednio z zakresu przedsięwzięcia) zmianie powinien ulec nie tylko termin obowiązywania 

umowy, jak również wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące nowy zakres zadań. Mając na uwadze 

powyższe, wnosimy o dodanie nowej okoliczności skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy 

w postaci „konieczności wykonania robót dodatkowych”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 58 

Dot. § 10 ust. 9 Załącznika nr 3 do SIWZ. Prosimy o wskazanie na jakiej podstawie Zamawiający 

wymaga dowodów zabezpieczenia środków wymaganych na pokrycie niewymagalnych jeszcze 

zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje obecny zapis w Umowie. 

 

Pytanie nr 59 

W załączniku nr 1 do Umowy (Karta gwarancyjna – wzór) znajduje się informacja iż na instalację 

fotowoltaiczną, oświetlenia awaryjnego i podstawowego należy udzielić innej gwarancji niż na 

pozostałe urządzenia. Jaki okres gwarancji wymagany jest dla instalacji fotowoltaicznej, oświetlenia 

awaryjnego i podstawowego? 

Odpowiedź: Zapis o instalacji fotowoltaicznej w załączniku znalazł się omyłkowo. Należy wykreślić 

następujące zapisy: 

2)  za wyjątkiem: 



 
1. instalacji fotowoltaicznej wraz z zainstalowanymi urządzeniami i materiałami 

eksploatacyjnymi w tym: przeglądami technicznymi i bieżącą konserwacją urządzeń 

(uwzględniając wymogi producenta) – ……. miesięcy, 

2. instalacji technologicznej węzłów cieplnych po stronie niskich parametrów, na 

instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną  – …….. miesięcy, 

3. instalacji oświetlenia awaryjnego i podstawowego, na którą Wykonawca udziela 

…..miesięcznej gwarancji. 

 

Pytanie nr 60 

Prosimy o udostępnienie rzutu dachu. 

Odpowiedź: Pytanie nieprecyzyjne, którego dachu dotyczy? Inwestycja jest realizowana 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie nowego obiektu oraz projekt przebudowy 

istniejących pomieszczeń należy do wykonawcy. W załączeniu rzuty dachów budynków B i B1 

 

Pytanie nr 61 

Prosimy o podanie warstw dachowych dla części rozbudowywanej oraz dla attyk. 

Odpowiedź:  Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie 

nowego obiektu oraz projekt przebudowy istniejących pomieszczeń należy do wykonawcy. 

Pomieszczenia przebudowywane znajdują się na I piętrze pięciokondygnacyjnego budynku. 

 

Pytanie nr 62 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac związanych z elewacją i pokryciem dachu dotyczy tylko 

części rozbudowywanej. 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie nr 63 

Prosimy o wskazanie miejsca występowania paneli elewacyjnych na elewacji. 

Odpowiedź: Wszędzie, poza wnękami okiennymi, elewacja wentylowana z okładziną z płyt 

włókno-cementowych tynkowanych kolor zgodnie z rysunkiem elewacji. 

 

Pytanie nr 64 

Zgodnie z PFU pkt.2.2.5. Elewacje : „Zasadniczą część elewacji budynku należy wykonać 

w technologii elewacji wentylowanej z okładziną z płyt włókno-cementowych. Projekt przewiduje 

wnęki elewacyjne, w których lokalizowane są okna, wnęki cofnięte wobec lica elewacji o min. 10cm. 

Zostaną one wykończone w technologii tzw. „lekkiej mokrej” z silikonową wyprawą tynkarską.”, 

natomiast zgodnie z rzutami elewacji RYS_09, RYS_10, RYS_11, RYS_12 , całą elewację wykonać 

należy metodą lekką mokrą z podziałem na E1 – tynk zewnętrzny zbliżony kolorem do S0502Y oraz 

E2 – tynk zewnętrzny zbliżony kolorem do S6500N. Prosimy o informację, jakie należy ostatecznie 

przyjąć wykończenie elewacji 

Odpowiedź: Wszędzie poza wnękami okiennymi elewacja wentylowana z okładziną z płyt włókno-

cementowych tynkowanych – kolor zgodnie z rysunkiem elewacji. 

 

Pytanie nr 65 

Prosimy o informację jak należy wykończyć cokół na projektowanej elewacji rozbudowywanej części 

budynku 

Odpowiedź: Tynkiem cokołowym, wysokość cokołu 5cm ponad poziom terenu. 

 

Pytanie nr 66 

Prosimy o informację w jakiego rodzaju pomieszczeniach należy zastosować tynki kategorii III, 

a w jakich kategorii IV?  

Odpowiedź: Pomieszczania techniczne, szachty instalacyjne, przestrzenie nadsufitowe - ściany 

tynkowane tynkiem kategorii III, pozostałe pomieszczenia kategorii IV. 



 
 

Pytanie nr 67 

Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach suchych należy przyjąć zastosowanie sufitów 

podwieszanych z ukrytą podkonstrukcją 

Odpowiedź: Komunikacja ogólna oraz pomieszczenia suche (za wyjątkiem toalet, ustępów wraz 

z przedsionkami, pomieszczeń sanitarnych). 

 

Pytanie nr 68 

Prosimy o informację jaki współczynnik pochłaniania dźwięku powinny mieć płyty sufitu 

podwieszanego modułowego? 

Odpowiedź: W pomieszczeniach na stały i czasowy pobyt ludzi stosować sufity akustyczne 

o współczynniku > 0,90. W pozostałych zgodnie z normą. 

 

Pytanie nr 69 

Prosimy o informację jakiej szerokość powinna być obwodowa opaska z płyt gipsowo-kartonowych 

przy sufitach z ukrytą podkonstrukcją nośną? 

Odpowiedź: Szerokość opaski należy dostosować do wymiarów pomieszczenia tak, by uniknąć 

docinania modułowych płyt sufitowych (orientacyjna szerokość od 10 do 40cm). 

 

Pytanie nr 70 

Prosimy o informację jakiego rodzaju wykładzinę należy przyjąć do zastosowania w obiekcie? 

Homogeniczną czy heterogeniczną? 

Odpowiedź: Heterogeniczną, poza wykładzinami specjalnego przeznaczenia, np. 

elektroprzewodząca. 

 

Pytanie nr 71 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie płytek gresowych do pomieszczeń 

technicznych o wymiarach 30x30? 

Odpowiedź: Nie 

 

Pytanie nr 72 

Prosimy o informację jakie materiały należy użyć w przypadku zawarcia opisu wytycznych 

technologicznych dla każdego pomieszczenia: np. dla 0.02 pomieszczenie porządkowe "ściany 

odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych na całej wysokości". Farba zmywalna, 

płytyki gresowe, wykładzina pcv czy też inny materiał? _ 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się płytek ściennych. Wykończenie pomieszczeń mokrych 

i pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony z wykładzin PVC. 

Zgodnie z opisem: 

Wykończenie ścian wykładziną elastyczną PVC – Lokalizacja: Pomieszczenia narażone na wilgoć 

(łazienki, toalety, pomieszczenia porządkowe), gabinety zabiegowe. 

 

 

 

Pytanie nr 73 

Prosimy o informację jakie materiały należy użyć w przypadku zawarcia opisu wytycznych 

technologicznych dla każdego pomieszczenia: np dla 0.05,0.08,0.09 sanitariaty "ściany łatwo 

zmywalne, odporne na wilgoć na całej wysokości". Farba zmywalna, płytki gresowe, wykładzina pcv 

czy też inny materiał? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 47. 

 

Pytanie nr 74 

Prosimy o doprecyzowanie jakie powinno być wykończenie ścian w Salach osobowych, salach 

pacjentów. W opisie wytycznych technologicznych dla każdego pomieszczenia jest jedynie 



 
informacja aby powierzchnie były "gładkie, łatwo zmywalne, odporne na działanie środków 

dezynfekcyjnych, za umywalką zabezpieczone przed wilgocią". 

Odpowiedź: Sale pacjentów malowane farbą higieniczną łatwo zmywalną, za umywalkami 

fartuch PVC do wysokości drzwi (ok. 205cm). 

 

Pytanie nr 75 

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału powinny być wykończone ściany w gabinetach 

zabiegowych jeśli w opisie wykończeń użyto sformułowania "łatwo zmywalne na całej wysokości" 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem: 

Wykończenie ścian wykładziną elastyczną PVC – Lokalizacja: Pomieszczenia narażone na wilgoć 

(łazienki, toalety, pomieszczenia porządkowe), gabinety zabiegowe. 

 

Pytanie nr 76 

Prosimy o uzupełnienie tabeli opisu wykończeń pomieszczeń o pomieszczenia komunikacji, 

korytarze i przedsionki 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem (str.76) – dotyczy komunikacji, przedsionków, śluz: 

Wykończenie ścian płytami zabezpieczającymi akrylowo-winylowymi lub wykładziną PVC typu 

wallguard 

Lokalizacja 

Komunikacja ogólna – korytarze główne. 

Opis 

Okładziny z płyt akrylowo winylowych o grubości 2mm / wykładziny ochronne gr. min. 1,5mm 

projektuje się w komunikacjach od cokołu do wysokości 110cm. 

Wymagania ogólne: 

Podłoże pod okładzinę stanowią tynki suche lub ściana wykończona tynkiem mokrym kat. III. 

Okładziny ścian mają stanowić jednolite wykończenie bez widocznych połączeń pomiędzy pasmami 

wykładziny, zarówno na ścianie i przy podłodze. 

Narożniki wklęsłe i wypukłe należy wykonać z listwą maskującą w kolorze wykładziny. 

Rozmieszczenie okładziny zgodnie z rysunkami architektury. 

Cokół: 

Połączenie ściany z posadzką należy wykonać w formie wyoblonej, wklęsłej fasety o promieniu 

krzywizny r = 2-3 cm, pozwalającej na bezproblemową eksploatacje i konserwację wykładzin 

podłogowych. Wykładzina podłogowa łączona jest z wykładziną ścienna poprzez spaw w kolorze 

wykładziny podłogowej. 

Wykończenie ścian w korytarzach ogólnodostępnych 

Ściana systemowa z płyt GK, ściana murowana lub żelbetowa, szpachlowana lub wykończona 

tynkiem mokrym kat III lub IV. 

Okładzina ściany z płyt akrylowo – winylowych wysokości 110cm, powyżej malowanie higieniczną 

farbą akrylową 

Cokół w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm. 

 

Pytanie nr 77 

Prosimy o informację czy drzwi wewnętrzne należy wykonać jako przylgowe czy bezprzylgowe. – 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem (2.5.4. Drzwi wewnętrzne). 

 

Pytanie nr 78 

Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać stolarkę okienną? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stolarkę okienną PCV, niemniej jednak w pomieszczeniach 

podlegających przebudowie w istniejącym obiekcie należy uzyskać akceptację konserwatora 

zabytków. 

 

 



 
Pytanie nr 79 

Prosimy o informację czy okna zewnętrzne poza oknami wg wymagań p.poż należy wykonać jako 

otwieralne. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby tylko jedna kwatera okna była otwieralna? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby tylko jedna kwatera okna była otwieralna. 

 

Pytanie nr 80 

Prosimy o potwierdzenie, że eletrotrzymacze należy zastosować wyłącznie w drzwiach znajdujących 

się na drogach ewakuacyjnych, które w razie wybuchu pożaru zwolnią drzwi 

Odpowiedź: Tak, oraz w drzwiach oznaczonych na rzutach jako stale otwarte. 

 

Pytanie nr 81 

W jaki sposób należy wykończyć obszar oznaczony kreskowaniem na udostępnionych przez 

Zamawiającego rysunku? 

Odpowiedź: Nieprecyzyjne pytanie. Na rys 12 znajduje się zakreskowany obszar – przekrój przez 

budynek istniejący (poza zakresem opracowania). 

 

Pytanie nr 82 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę wyposażenia łazienek tj. pochwytów dla 

niepełnosprawnych, podajników itp. z plastiku posiadającego wszystkie potrzebne atesty do montażu 

w obiektach służby zdrowia? 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem (2.6.2. Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). 

Składane poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych, wykonane ze stali nierdzewnej, chromowane 

lub z wysokiej jakości poliamidu z odpornym na korozję stalowym rdzeniem 

 

Pytanie nr 83 

Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt nasadzeń kompensacyjnych? 

Jeżeli tak ,to prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu nasadzeń kompensacyjnych. Wytyczne zgodnie 

z rys.01. Zamawiający wymaga sporządzenia projektu gospodarki zielenią przez uprawnionego 

architekta krajobrazu. 

 

Pytanie nr 84 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach z zabudową systemową medyczną ścian należy 

wykonać system sufitowy panelowy jako spójne i konsekwentne uzupełnienie modułowego systemu 

ściennego? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 85 

Prosimy o informację czy w nowo budowanym lub przebudowywanym budynku będą znajdowały 

się pomieszczenia wymagające ochrony radiologicznej. Jeśli tak, to prosimy o podanie numerów tych 

pomieszczeń, bądź oznaczenie ich na rzutach architektonicznych oraz o informację jakie zabiegi będę 

wykonywane we wskazanych pomieszczeniach 

Odpowiedź: Nie przewiduje się pomieszczeń wymagających ochrony radiologicznej. 

 

Pytanie nr 86 

Prosimy o informację czy obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń 

w czasie trwania gwarancji będzie obciążał Wykonawcę? 

Odpowiedź: Tak, wykonawca będzie zobowiązany do dokumentacji powykonawczej dołączyć 

wykaz urządzeń wraz ze wskazaniem właściwego serwisu oraz zakresu i częstotliwości przeglądów 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

 

 



 
Pytanie nr 87 

Prosimy o informację czy koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych windy w okresie gwarancji 

będzie znajdował się po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Tak, ponadto w zakresie obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancyjnym jest 

konserwacja wind zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Pytanie nr 88 

Prosimy o podanie grubości ścian wewnętrznych lekkich z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej 

konstrukcji nośnej z dwustronnie montowanymi okładzinami z płyt dwuwarstwowych. 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie 

nowego obiektu oraz projekt przebudowy istniejących pomieszczeń należy do Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 89 

Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów akustycznych dla ścian oraz drzwi. 

Odpowiedź: Współczynniki zgodnie z WT oraz obowiązującymi normami. W gabinetach, 

w poradni należy stosować drzwi akustyczne. 

Zgodnie z opisem: W ścianach g-k izolacyjność akustyczna zapewniona przez zastosowanie 

wypełnienia wewnętrznych przestrzeni między konstrukcją nośną ścian płytami z wełny mineralnej 

kamiennej o gęstości 55kg/m3; 

 

Pytanie nr 90 

Prosimy o udostępnienie rysunków Inwentaryzacji budynku wyburzanego lub o podanie wymiarów 

kubatury tego budynku. 

Odpowiedź: W załączeniu projekt budowlany „Przebudowy i modernizacji Klinicznego Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę 

nr 432/18. zawierający projekt rozbiórki 

 

Pytanie nr 91 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach remontowanych, należy rozebrać nie tylko posadzki, 

ale również podłoża pod posadzki? 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie nr 92 

Prosimy o informacje z jakich materiałów wykonane są schody przeznaczone do wyburzenia 

w budynku istniejącym? 

Odpowiedź: Żelbet 

 

Pytanie nr 93 

Prosimy o udostępnienie przekroju przez schody, które mają zostać wyburzone w budynku 

istniejącym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada 

 

Pytanie nr 94 

Prosimy o informację, ile kondygnacji i jaką wysokość będzie miał szyb windowy budowany 

w miejscu istniejącej klatki schodowej? 

Odpowiedź: Winda będzie miała przystanki w piwnicy, na poziomie terenu, na parterze oraz na I 

piętrze w załączeniu skan przekroju V-V budynku B. 

 

Pytanie nr 95 

Prosimy o informacje, czy wszystkie drogi i chodniki widoczne na rzucie „RYS_01”, należy 

rozebrać? Jeżeli nie to prosimy o konkretne wskazanie dróg oraz chodników, które należy rozebrać. 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie 

nowego obiektu oraz projekt przebudowy istniejących pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem 



 
terenu należy do wykonawcy. Zakres rozbiórek odtworzeni oraz nawiązanie do istniejącego układu 

komunikacyjnego leży po stronie Wykonawcy i będzie wynikało z PZT jaki opracuje 

 

Pytanie nr 96 

Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się wycinka drzew? Jeżeli 

tak, to prosimy o informację, po czyjej stronie znajdują się koszty wykonania wycinki? 

Odpowiedź: Wycinka wraz z kosztami leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 97 

Uprzejmie prosimy o informację, czy kwestie administracyjne uzyskania decyzji na wycinkę drzew 

i krzewów leżą po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie nr 98 

Prosimy o potwierdzenie, że działka przeznaczona na plac budowy zostanie udostępniona 

Wykonawcy nieodpłatnie. 

Odpowiedź: Tak 

 

Pytanie nr 99 

Prosimy o oznaczenie na rysunkach PZT zakresu działki jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

Wykonawcy na zaplecze socjalne oraz materiałowe budowy. 

 

Odpowiedź: Ewentualne miejsca placu budowy zostaną wskazane na wizji lokalnej, szczegóły 

zostaną uzgodnione po wyborze wykonawcy. 

 

Pytanie nr 100 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie wjazdy na teren działki 

szpitala bez ograniczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający umożliwi wykonawcy zakup wjazdówek na teren szpitala dla 

samochodów osobowych w cenie 50,00zł/miesiąc + 15 opłaty jednorazowej za wjazdówkę oraz 

wjazd bezpłatny dla dostaw oraz sprzętu budowlanego 

  

Pytanie nr 101 

Prosimy o przekazanie rzędnej fundamentów budynku istniejącego. 

Odpowiedź: Z uwagi na nieprecyzyjne dane w posiadanych przez zamawiającego 

inwentaryzacjach wykonawca winien dokonać odkrywek w celu sprawdzenia rzędnej fundamentów 

budynku istniejącego 

 

Pytanie nr 102 

Prosimy o informację, czy stan techniczny budynku istniejącego (na styku z nowoprojektowanym) 

jest wystarczający do prowadzanie prac wynikających z budowy nowego obiektu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje właściwymi ekspertyzami 

 

Pytanie nr 103 

W związku z prowadzaniem prac wynikających z budowy nowego obiektu, prosimy o informację, 

czy fundamenty budynku istniejącego wymagają wzmocnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje właściwymi ekspertyzami 

 

Pytanie nr 104 

Prosimy o przekazanie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku z którym sąsiadować będzie 

projektowany budynek. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje właściwymi ekspertyzami 

 



 
Pytanie nr 105 

Prosimy o informację, czy stan techniczny budynku istniejącego (na styku z nowoprojektowanym) 

jest wystarczający do prowadzanie prac wynikających z budowy nowego obiektu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje właściwymi ekspertyzami 

 

Pytanie nr 106 

Prosimy o informację, z jakich materiałów wykonana jest elewacja budynku istniejącego w miejscu 

połączenia z budynkiem nowoprojektowanym? 

Odpowiedź: Budynek historyczny – czerwona cegła 

budynek z lat 80-tych ubiegłego wieku – styropian + wyprawa mineralna 

 

Pytanie nr 107 

Dotyczy „RYS-01”. Prosimy o wyraźne wskazanie na planie zagospodarowania terenu, które 

elementy małej architektury, drogi, chodniki oraz budynki należy wyburzyć lub zdementować. 

Zwracamy się z taką prośbą, ponieważ z załączonego rysunku do dokumentacji trudno określić te 

elementy. 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie 

nowego obiektu oraz projekt przebudowy istniejących pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem 

terenu należy do wykonawcy. 

 

Pytanie nr 108 

Prosimy o informację jakie drzwi do pomieszczeń magazynów sal operacyjnych (4.04, 4.06) 

powinniśmy przyjąć. Z opisu wynika, że mają być zastosowane rozwierne, natomiast na rysunkach 

PFU są zaznaczone jako przesuwne. 

Odpowiedź: Do magazynów drzwi rozwierne 

 

Pytanie nr 109 

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej okien podawczych w pomieszczeniu wstępnego mycia 

i dezynfekcji (4.06) 

Odpowiedź: Pomiędzy salami operacyjnymi a pomieszczeniem wstępnego mycia nie przewiduje 

się okien podawczych. Należy zaprojektować drzwi przesuwne w systemie zabudowy sal 

operacyjnych. 

 

Pytanie nr 110 

Prosimy o informację czy drzwi do pomieszczenia mycia i dezynfekcji (4.06) z komunikacji (4.25) 

powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Odpowiedź: Ze stali drzwi w systemie zabudowy sal operacyjnych 

 

Pytanie nr 111 

Prosimy o informację do jakiej grupy pomieszczeń powinny być zastosowane samozamykacze 

Odpowiedź: Dla wszystkich drzwi pożarowych, drzwi stale otwartych zamykanych w razie pożaru, 

drzwi z kontrolą dostępu, drzwi otwieranych w kierunku korytarzy komunikacyjnych (np. drzwi do 

przedsionków sanitariatów, drzwi do WC dla niepełnosprawnych).  W drzwiach do WC dla 

niepełnosprawnych należy stosować samozamykacze z funkcją wspomagania otwierania. 

Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie pozostałych 

samozamykaczy w uzgodnieniu z Użytkownikiem należy do wykonawcy. 

 

Pytanie nr 112 

Prosimy o informację czy ma być wykonana kontrola dostępu do pomieszczeń, jeżeli tak to do jakich 

grup pomieszczeń 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem: 

Ogólny opis systemu kontroli dostępu 



 
System kontroli dostępu za pomocą czytników kart. system umożliwiać ma swobodne poruszanie 

się uprawnionych pracowników po strefach objętych systemem kontrolą oraz stanowi 

zabezpieczenie elektroniczne obiektu i znajdującego się w mienia i dóbr niematerialnych dając 

jednocześnie dostęp osobom uprawnionym. 

Kontrolą dostępu planuje się objąć następujące pomieszczenia: 

- wejście na oddział łóżkowy okulistyki, OIT i blok OP, 

- rejestrację, 

- pokoje lekarskie i personelu 

- gabinety zabiegowe 

- wszystkie gabinety badań lekarskich a poziomie porani i oddziału 

- szatnie personelu 

- wszystkie pomieszczenia techniczne. 

Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie pozostałych 

pomieszczeń z kontrolą dostępu, w uzgodnieniu z Użytkownikiem, należy do wykonawcy. 

 

Pytanie nr 113 

Prosimy o informację czy w zakresie postępowania znajduje się system MasterKey. – 

Odpowiedź: Nie przewiduje się systemu MasterKey. 

 

Pytanie nr 114 

Prosimy o wskazanie okien, które należy wymienić w budynki istniejącym. 

Odpowiedź: Wszystkie w przebudowywanych pomieszczeniach. 

 

Pytanie nr 115 

Prosimy o informację czy w oknach będzie założona kontrola dostępu.- 

Odpowiedź: Klamki z kluczykami lub blokady otwarcia. 

 

Pytanie nr 116 

Prosimy o informację jaka jest wymagana przenikalność cieplna w oknach zewnętrznych? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu składania wniosku o zamienne 

pozwolenie na budowę. 

 

Pytanie nr 117 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach -1.04.PT i -1.01.PT znajdują się okna z odpornością 

ogniową EI30. 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie 

nowego obiektu oraz projekt przebudowy istniejących pomieszczeń należy do Wykonawcy. Zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w dniu składania wniosku o zamienne pozwolenie na budowę. 

 

Pytanie nr 118 

Prosimy o odpowiedź czy w pomieszczeniach technicznych na piętrach także należy wykonać drzwi 

stalowe jak w piwnicy czy mają być drewniane. 

Odpowiedź: W pomieszczeniach technicznych na piętrach także należy wykonać drzwi stalowe. 

 

Pytanie nr 119 

Prosimy informację czy w pomieszczeniach 2.01.PO; 2.04.PO; 2.07.PO; 2.15.PO; 3.10.OŁ; 3.16.OŁ; 

3.18.OŁ drzwi przesuwne powinny być otwierane automatycznie. – 

Odpowiedź: Tak 

 

 

 

 



 
Pytanie nr 120 

PFU brak informacji nt instalacji fotowoltaicznej. Znajduje się ona jedynie w Załączniku nr 1 do 

Umowy. Jeżeli w ofercie należy ująć instalację fotowoltaiczną to prosimy o przekazanie parametrów 

instalacji. 

Odpowiedź: Zapis o instalacji fotowoltaicznej w załączniku znalazł się omyłkowo. Należy 

wykreślić następujące zapisy: 

2)za wyjątkiem: 

a) instalacji fotowoltaicznej wraz z zainstalowanymi urządzeniami i materiałami 

eksploatacyjnymi w tym: przeglądami technicznymi i bieżącą konserwacją urządzeń 

(uwzględniając wymogi producenta) – ……. miesięcy, 

b) instalacji technologicznej węzłów cieplnych po stronie niskich parametrów, na instalację 

wentylacyjną i klimatyzacyjną  – …….. miesięcy, 

c) instalacji oświetlenia awaryjnego i podstawowego, na którą Wykonawca udziela 

…..miesięcznej gwarancji. 

 

Pytanie nr 121 

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o przekazanie inwentaryzacji zewnętrznych sieci 

energetycznych i telekomunikacyjnych z informacją kto jest właścicielem sieci, jakie typu są kable 

(miedziane, światłowodowe), co zasilają, gdzie się zaczynają i gdzie kończą. 

Odpowiedź: W projektowanym obszarze pomiędzy budynkami A1 i B znajduje się światłowód 

w istniejącej kanalizacji, ponadto w załączeniu inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych. 

Własność Szpitala. 

 

Pytanie nr 122 

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o podanie producentów zainstalowanych obecnie 

w budynku B systemów teletechnicznych – SAP, LAN, centrala telefoniczna, urządzenia aktywne, 

urządzenia WiFi, przyzywowy, kontroli dostępu, telewizji CCTV, interkomowy. 

 

Odpowiedź: Centrala telefoniczna - Slican 

System przyzywowy - Schima, callnet 

Kontrola dostępu - ORNO, SATEL 

Bateria centralna – Hybryd 

LAN: różni producenci 

Urządzenia aktywne, urządzenia WiFi : Dlink 

Telewizja CCTV: brak 

 

Pytanie nr 123 

Dotyczy instalacji elektrycznych – czy systemy teletechniczne z nowoprojektowanego budynku mają 

być wpięte w systemy istniejące? Jeżeli tak to czy istniejące systemy posiadają rezerwę miejsca na 

wpięcie nowych elementów? Czy Zamawiający posiada wszelkie kody dostępowe do systemów 

istniejących? 

Odpowiedź: Centrale telefoniczną należy rozbudować o ilość portów potrzebnych do obsługi 

nowoprojektowanego budynku - Zamawiający posiada kody dostępu do CT. Na etapie 

Wykonawstwa należy przewidzieć możliwość rozbudowy nowoprojektowanych systemów do wpięcia 

przy kolejnych modernizacjach Szpitala. 

Zamawiający posiada dostęp do sprzętu aktywnego sieci LAN będącego w posiadaniu 

Zamawiającego. Brak rezerw u Zamawiającego. Wykonawca dostarcza całość rozwiązania. 

 

Pytanie nr 124 

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o przekazanie kontaktów do firm konserwujących 

obecnie zainstalowane systemy teletechniczne? 



 
Odpowiedź: Bieżącą konserwacją istniejących systemów  teletechnicznych KD, CT, systemu 

przyzywowego (za wyjątkiem  telewizji CCTV) zajmują się służby techniczne Szpitala. Wszelkie 

niezbędne kontakty zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie nr 125 

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o potwierdzenie iż nowoprojektowany budynek będzie 

zasilany z istniejących rozdzielnic zasilania podstawowego i rezerwowego zlokalizowanych 

w budynku B. 

Odpowiedź: W przypadku zasilania nowoprojektowanego budynku z budynku B i zbyt małej 

rezerwy mocy w istniejącym agregacie prądotwórczym, należy przewidzieć zasilanie 

nowoprojektowanych obiektów z RGB1_N i RGB1_R (rozdzielnice zlokalizowane są 

w pomieszczeniu RGB1 w budynku B1) – zasilić z przed wyłączników głównych lub wymienić 

istniejący agregat zasilający budynek "B" na agregat prądotwórczy o większej mocy. Obecnie 

zasilanie rezerwowane budynku B jest rezerwowane z agregatu prądotwórczego o mocy 160kVA. 

Na etapie projektowania Zamawiający podejmie decyzję o wyborze zasilania po otrzymaniu bilansu 

mocy elektrycznej nowoprojektowanego budynku. W przypadku zasilania z obiektu z rozdzielnic 

RGB1_N i RGB1_R, w budynku "J" należy wykonać dodatkowe linie zasilające pomiędzy szafą 

AGR, a rozdzielnicą RAGR  (2 x 4 xYKY 1 x 240 mm2) długość około 10 m. 

 

Pytanie nr 126 

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o potwierdzenie iż istniejące rozdzielnice zasilania 

podstawowego i rezerwowego zlokalizowane w budynku B posiadają przygotowane pola rezerwowe 

w celu podłączenia kabli zasilających nowoprojektowany budynek. 

Odpowiedź: Na obecnym etapie postępowania Inwestor nie jest w stanie stwierdzić jakiej 

wartości aparaty elektryczne będą potrzebne w celu podłączenia kabli zasilających 

nowoprojektowany budynek. Istniejące rozdzielnice elektryczne w razie potrzeby posiadają 

możliwość rozbudowy pod potrzeby zasilania nowoprojektowanego budynku. 

 

Pytanie nr 127 

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający posiada rezerwę mocy 

elektrycznej w celu zasilenia nowoprojektowanego budynku (zasilanie podstawowe i rezerwowe). 

Odpowiedź: Na obecnym etapie postępowania Inwestor nie jest w stanie stwierdzić czy posiada 

rezerwę mocy elektrycznej w celu zasilenia nowoprojektowanego budynku nie znając jeszcze 

bilansu mocy nowoprojektowanego budynku. 

 

Pytanie nr 128 

Dotyczy instalacji elektrycznych – czy w istniejącej części Szpitala znajduje się system DSO? 

Odpowiedź:  Nie. 

 

Pytanie nr 129 

 Dotyczy instalacji elektrycznych – czy w nowoprojektowanej części Szpitala należy przewidzieć 

system DSO? 

Odpowiedź: Tak, w całym kompleksie B,C B, B1, C i C1 instalowany będzie DSO. Ponieważ 

nowoprojektowany budynek będzie stanowił spójny kompleks z budynkami B, B1, C i C1 łącznie 

z posiadający więcej niż 200 łóżek. 

Projekt dotyczący nowoprojektowanego budynku powinien zawierać instalację DSO do której 

dołączymy w przyszłości instalację do budynku B, B1, C i C1 Szpitala. 

 

Pytanie nr 130 

Dotyczy instalacji elektrycznych – czy przez wyburzany łącznik przechodzą jakieś instalacje 

elektryczne i teletechniczne? Jeżeli tak to jakie? W jaki sposób przebudować te instalacje? 

Odpowiedź: Tak przez wyburzany łącznik przechodzą instalacje elektryczne i teletechniczne m. 

in. instalacja silnoprądowe, instalacja telefoniczna.. 



 
W wyburzanym łączniku istnieje okablowanie sieci LAN, która zostanie usunięta i jest przedmiotem 

postępowania. Dodatkowo Wykonawca przed odłączeniem istniejącego punktu dystrybucyjnego 

OIOM musi przełączyć podłączone tam linie LAN do odpowiednich, istniejących punktów 

dystrybucyjnych ( LPD – B5, LPD – Rezonans). 

 

Pytanie nr 131 

Dotyczy instalacji elektrycznych – prosimy o potwierdzenie iż dostawa i montaż urządzeń aktywnych 

jest po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń aktywnych jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 132 

Załącznik nr 1 do Umowy wzór karty gwarancyjnej nie zawiera informacji o wymaganej długości 

gwarancji dla zainstalowanych urządzeń: instalacji fotowoltaicznej, instalacji technologicznej 

węzłów cieplnych po stronie niskich parametrów, na instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną oraz 

na instalację oświetlenia awaryjnego i podstawowego. Prosimy o określenie wymaganej minimalnej 

długości gwarancji dla urządzeń wymienionych w punkcie 10 podpunkt 2 a), 2b) oraz 2 c) Załącznika 

nr 1 do Umowy. 

Odpowiedź: Zapis o instalacji fotowoltaicznej w załączniku znalazł się omyłkowo. Należy 

wykreślić następujące zapisy: 

2)  za wyjątkiem: 

a) instalacji fotowoltaicznej wraz z zainstalowanymi urządzeniami i materiałami 

eksploatacyjnymi w tym: przeglądami technicznymi i bieżącą konserwacją urządzeń 

(uwzględniając wymogi producenta) – ……. miesięcy, 

b) instalacji technologicznej węzłów cieplnych po stronie niskich parametrów, na instalację 

wentylacyjną i klimatyzacyjną  – …….. miesięcy, 

c) instalacji oświetlenia awaryjnego i podstawowego, na którą Wykonawca 

udziela …..miesięcznej gwarancji. 

 

Pytanie nr 133 

Prosimy o potwierdzenie, że bieżąca obsługa i konserwacja instalacji i urządzeń w czasie trwania 

gwarancji będzie obowiązkiem i kosztem Zamawiającego. 

Odpowiedź: Bieżąca obsługa w zakresie Zamawiającego, natomiast wynagrodzenie Wykonawcy 

obejmować będzie koszty wszelkich przeglądów, konserwacji, w okresie gwarancyjnym oraz 

wszelkich gwarancyjnych napraw sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia 

i urządzeń  zainstalowanych w budynku w okresie gwarancyjnym, w tym instalacji 

teletechnicznych, wod-kan., c.o., kominiarskich, p.poż., wind, klimatyzacji, sprężarek, wytwornic 

próżni. 

 

Pytanie nr 134 

Prosimy o potwierdzenie, że koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych zużywalnych takich jak 

filtry, źródła światła, baterie itp. będzie obciążał Zamawiającego. 

Odpowiedź: Koszty wymiany elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancji znajdują się po 

stronie Wykonawcy (zgodnie z zapisem w karcie gwarancyjnej - zał. nr 7 do odpowiedzi-wzór 

umowy —popr. Numeracja). 

 

Pytanie nr 135 

Prosimy o udostepnienie projektu budowlanego „Przebudowy i modernizacji Klinicznego Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę 

nr 432/18. 

Odpowiedź: W załączeniu 

 



 
Pytanie nr 136 

 Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa instalacji w budynku B obejmuje wyłącznie przebudowę 

instalacji znajdujących się w obszarach przeznaczonych do przebudowy (istniejący oddział OIT na 

poziomie +2 oraz wskazane pomieszczenia piwnic). 

Odpowiedź: Jeżeli przez poziom +1 rozumiemy poziom projektowanego oddziału OIOM to 

instalacje przebiegające przez ten poziom, a zasilające poziom +2  należy wymienić. Wcinki do 

istniejących instalacji nad stropem i pod podłogą poziomu +1. W przypadku projektowania nowych 

instalacji należy je sprowadzić na poziom piwnic oraz wyprowadzić nad dach, jeżeli zaistnieje taka 

potrzeba. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania instalacji kanalizacyjnych poziomych 

podstropowych (odsadzek) o długości powyżej 0,5m. 

 

Pytanie nr 137 

Prosimy o informację czy w ramach przebudowy istniejącego oddziału OIT należy uwzględnić 

wymianę pionów instalacji wod-kan i co na poziomie +1 (od stropu nad parterem do stropu drugiego 

piętra, bez przejścia instalacji przez strop)? 

 

Odpowiedź: Jeżeli przez poziom +1 rozumiemy poziom projektowanego oddziału OIOM to 

instalacje przebiegające przez ten poziom, a zasilające poziom +2  należy wymienić. Wcinki do 

istniejących instalacji nad stropem i pod podłogą poziomu +1. 

W przypadku projektowania nowych instalacji należy je sprowadzić na poziom piwnic oraz 

wyprowadzić nad dach, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania 

instalacji kanalizacyjnych poziomych podstropowych (odsadzek) o długości powyżej 0,5m. 

 

Pytanie nr 138 

Prosimy o wskazanie lokalizacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych obsługujących istniejący 

oddział OIT. 

Odpowiedź: Maszynownia wentylacyjna OIT zlokalizowana jest w pomieszczeniu przyziemia 

istniejącego łącznika przeznaczonego do rozbiórki. 

 

Pytanie nr 139 

Czy w ramach postępowania należy dokonać całkowitego demontażu instalacji wentylacji 

i klimatyzacji obsługujących istniejący oddział OIT oraz wykonać całkowicie nową instalację 

wentylacyjno-klimatyzacyjną wraz z dostawą nowych urządzeń? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 140 

PFU wskazuje konieczność wykonania tymczasowych instalacji obejmujących w szczególności 

instalacje cieplne, wentylacyjne i chłodu. Prosimy o wskazanie dla jakich obszarów należy 

przewidzieć wykonanie tymczasowych instalacji. 

Odpowiedź: Należy przenieść wytwornicę chłodu obsługująca Oddział Neurochirurgii 

- Należy zapewnić funkcjonowanie oddziału OIOM na czas remontu (wszystkie instalacje) 

- Należy wykonać instalacje zapewniające funkcjonowanie oddziałów i pomieszczeń w piwnicy, na 

parterze I oraz II piętrze na czas wykonywania robót. 

- Podczas wykonywania przepięć oraz wcinek należy zapewnić  rezerwowe źródła mediów. 

 

Pytanie nr 141 

PFU zawiera sprzeczne zapisy „węzeł cieplny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania” oraz 

„należy przewidzieć przebudowę węzła cieplnego”. Prosimy o precyzyjne określenie czy zamówienie 

obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego węzła cieplnego? 

Odpowiedź: W zakres opracowania nie wchodzi węzeł cieplny wysokoparametrowy 130/80C. 

Wykonawca w zakresie kontraktu ma wykonać węzły ciepła pod potrzeby projektowanych instalacji. 

Temperatura  zasilania węzłów projektowanych  80C, Ciśnienie 0,6Mpa. 

 



 
Pytanie nr 142 

Prosimy o informację jaka jest moc cieplna istniejącego węzła cieplnego z podziałem dla każdej 

funkcji: ogrzewanie, ciepło technologiczne i ciepła woda użytkowa. 

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy z istniejących rozdzielaczy lub wskazanych miejsc czynnik 

grzewczy niskoparametrowy oraz ciepłą wodę o mocy w ilości wynikającej z wniosku złożonego 

przez Wykonawcę o wydanie warunków technicznych przyłączenia. 

 

Pytanie nr 143 

Prosimy o informację czy na czas modernizacji węzła cieplnego możliwe będzie wyłączenie go 

z eksploatacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wyłączania węzła cieplnego z eksploatacji. 

 

Pytanie nr 144 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie central wentylacyjnych nie 

posiadających certyfikatu Eurovent, ale posiadających certyfikaty innych jednostek badawczych np. 

certyfikat TUV. 

Odpowiedź: Podstawowym certyfikatem jest CE. 

Zamawiający dopuszcza EUROVENT. 

Zamawiający nie dopuszcza  niemieckiego certyfikatu TUV. 

 

Pytanie nr 145 

Zgodnie z zapisami PFU „instalację tlenową włączyć do istniejącej instalacji w Szpitalu”, prosimy 

o potwierdzenie, że źródłem tlenu dla nowoprojektowanego budynku (źródło podstawowe, 

rezerwowe i awaryjne) będzie istniejące szpitalne źródło tlenu. 

Odpowiedź: Źródłem tlenu dla nowoprojektowanego budynku będą: 

- źródło podstawowe – instalacja szpitala; 

- źródło rezerwowe  - zaprojektowane w ramach kontraktu butle tlenowe; 

- źródło awaryjne – zaprojektowane w ramach kontraktu mobilne źródło tlenu (NST). 

 

Pytanie nr 146 

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejącą instalację tlenową. 

Odpowiedź: Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zaprojektowanie 

nowego obiektu oraz projekt przebudowy istniejących pomieszczeń należy do wykonawcy. Miejsce 

włączenia i średnice należy zaprojektować. 

 

Pytanie nr 147 

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować modernizacji i rozbudowy istniejącego 

źródła tlenu. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 148 

Prosimy o potwierdzenie, że nowoprojektowane źródła gazów medycznych: sprężarkownia 

powietrza medycznego, maszynownia próżni i rozprężalnia dwutlenku węgla mają obsługiwać 

wyłącznie nowoprojektowany budynek. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 149 

Dot. Załącznik nr 3 – Wytyczne b.sanitarna Dział Eksploatacji. Prosimy o potwierdzenie, że 

modernizacja sieci oznaczonych kolorem na ww. rysunku w obszarach niekolidujących z rozbudową 

nie wchodzi w zakres robót w ramach niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

 



 
Pytanie nr 150 

Dot. Załącznik nr 3 – Wytyczne b. sanitarna Dział Eksploatacji. Prosimy o potwierdzenie, że kanał 

co – oznaczony na mapie: cw1x115 nie podlega modernizacji w ramach niniejszego postępowania 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 151 

Zwracamy się z zapytaniem, czy sprzęt medyczny opisany na stronach 139-173 stanowi przedmiot 

Zamówienia? 

 

Odpowiedź: Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja 

wyposażenia PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 152 

Z naszych doświadczeń wynika, że nieuczciwi konkurenci zaniżają cenę ofertową, a w trakcie 

realizacji inwestycji próbują dostarczyć aparaturę medyczną o niewłaściwych parametrach 

technicznych niezgodnych z założeniami projektu. Jeżeli sprzęt medyczny stanowi przedmiot 

dostawy w niniejszym postępowaniu, a parametry opisane na stronach 139-173 PFU są ważne dla 

Zamawiającego, w celu uniknięcia nieuczciwych praktyk, prosimy o stworzenie wymogu dołączenia 

do oferty tabel parametrów technicznych sprzętu wyspecyfikowanego na stronach 139-173 PFU, co 

pozwoli na porównywalność ofert przetargowych i zobowiąże oferentów do dostarczenia urządzeń o 

zaoferowanych parametrach. Czy zatem Zamawiający opublikuje tabele wymaganych parametrów 

technicznych, którą należy załączyć do oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający w zał. nr 2 do odpowiedzi-zamienny pkt 2.7.2.specyfikacja 

wyposażenia PFU określił wymagania dotyczące parametrów wyposażenia będącego przedmiotem 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 153 

 Prosimy o jasne doprecyzowanie terminu gwarancji wymaganej dla sprzętu medycznego. W PFU 

niektóre urządzenia mają podany termin 12, inne 24-miesięczny, a przy niektórych zupełnie brak jest 

tej informacji 

Odpowiedź: 60 miesięcy. 

 

Pytanie nr 154 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dookreślenie, czy zabudowy meblowe, punkt. 2.6.1. 

PFU, są przedmiotem dostawy w niniejszym postępowaniu? 

Odpowiedź: Zabudowy meblowe, punkt. 2.6.1. PFU, nie są przedmiotem dostawy w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do zaprojektowania zabudów 

w opracowaniu „Technologia”. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 155 

Jeżeli Zamawiający potwierdza, że Oferent powinien zawrzeć w wycenie zabudowy zaplecza 

punktów pielęgniarskich, aneksów kuchennych w pokojach socjalnych oraz zabudowy w gabinetach 

zabiegowych czystych, prosimy o podanie ich ilości i parametrów technicznych, zwłaszcza 

wymiarów 

Odpowiedź: Zabudowy meblowe, punkt. 2.6.1. PFU, nie są przedmiotem dostawy w niniejszym 

postępowaniu 

 

Pytanie nr 156 

W zawiązku z rozbieżnością ilości myjni dezynfektorów do kaczek i basenów prosimy o wskazanie 

prawidłowej cyfry- w załączniku „zestawienie wyposażenia” podano 3 sztuki, a na stronie 166 PFU 

podano 4 sztuki. 

Odpowiedź: Należy dostarczyć 4 szt. myjni – dezynfektorów 



 
 

Pytanie nr 157 

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał aby do oferty dołączyć materiały 

potwierdzające parametry techniczne zaoferowanych urządzeń w formie folderów, instrukcji obsługi? 

 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie nr 158 

Podobnie, czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty Certyfikatów Urządzeń 

Medycznych? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie nr 159 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Monitoring bezpieczeństwa pacjenta wchodzi w zakres niniejszego 

postępowania? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 160 

Jeżeli system monitorowania bezpieczeństwa pacjenta jest przedmiotem dostawy, prosimy o podanie 

minimalnych wymogów dla sprzętu, w tym o doprecyzowanie ilości stacji roboczych PC, kamer, 

monitorów itp. Brak opisu monitoringu parametrów życiowych, prosimy o jego uzupełnienie 

Odpowiedź: Instalację systemu monitoringu wykonać w pomieszczeniach, wyspecyfikowanych 

w PFU w „wytycznych technologicznych dla poszczególnych pomieszczeń „. 

Monitorowanie bezpieczeństwa przewidzieć na wszystkich stanowiskach dozoru. 

 

Pytanie nr 161 

Na stronie 67 PFU w monitoringu bezpieczeństwa pacjenta przewiduje się rejestratory, w załączniku 

12 do SIWZ p-kt 5 widnieje informacja, że sygnał z kamer monitoringu pacjenta nie powinien być 

rejestrowany, prosimy o sprostowanie. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 12 do SIWZ pkt.5. 

 

Pytanie nr 162 

Prosimy o dopuszczenie do realizacji drzwi wewnętrznych zbudowanych z ramiaka drewnianego 

i dodatkowo wzmocnionych wypełnieniem płytą wiórową otworową. Konstrukcja  wzmocniona 

dodatkowymi ramiakami wewnętrznymi ze sklejki lub sklejonych płyt HDF. Rama wraz 

z wypełnieniem jest oklejona okładziną z płyt HDF. Powierzchnia skrzydeł jest wykończona 

laminatem CPL HQ gr. 0,7mm. Boczne krawędzie skrzydeł są oklejone specjalnym tworzywem ABS 

(proffesional), która zapewnia użytkownie w budynkach użyteczności publicznej - o zwiększonej 

odporności na zarysowania i uderzenia. Skrzydła i ościeżnica posiadają 3 zawiasy typu płetwowego. 

Zastosowany wyrób budowlany jest zaklasyfikowany do zastosowania w ciężkich warunkach 

eksploatacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w PFU. Ewentualna akceptacja na etapie 

projektowania, po zapoznaniu się z kartą materiałową. 

Pytanie nr 163 

§ 9 ust. 1: Prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o polisy CAR (ryzyka budowy) i OC 

(odpowiedzialność cywilna). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymagania zgodne z zapisem w umowie:„Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu szkód jakie 

mogą powstać wskutek działań Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, 

powstałymi w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na 



 
kwotę nie mniejszą niż 4 miliony złotych z tytułu jednego zdarzenia, nie później niż w dniu 

przekazania placu budowy na okres realizacji umowy.” 

Pytanie nr 164 

W opisie stolarki drzwiowej wewnętrznej jest informacja, że należy zastosować ościeżnicę stalową 

regulowaną z blachy o grubości 2,0 mm. Zwracamy uwagę, iż żaden producent na rynku nie stosuje 

takiego produktu,a typowym rozwiązaniem jest ościeżnica z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. W 

związku z powyższym prosimy o dopuszczenie zastosowania ościeżnicy z blachy o grubości 1,5mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w PFU. Ewentualna akceptacja na etapie 

projektowania, po zapoznaniu się z kartą materiałową. 

 

II. 

ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzeniem Załącznika nr 4 i 6 do 

udzielonych w dniu 25.02.2021 roku odpowiedzi i zamieszczeniem na stronie BIP, gdzie jest 

prowadzone postępowanie, przedmiotowych Załączników, których nie można otworzyć, 

Zamawiający ponownie załącza przedmiotowe załączniki, a mianowicie: 

Załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 25.02.2021 roku – Instrukcja Operacyjna Lądowiska 

Załącznik nr 6 do odpowiedzi – projekt budowlany 

 

III. 

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt. 1.2 

Było: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 15 marca 2021 r. o godzinie 10:00 

Jest: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26 marca 2021 r. o godzinie 10:00 

3. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1 

Było: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 15 marca 

2021 r. o godzinie 10:00. 

Jest: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 26 marca 

2021 r. do godziny 10:00. 

4. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2 

Było: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju 115 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju 115 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

         

        PREZES ZARZĄDU 

        dr Marek Działoszyński 

        podpis na oryginale 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 253-638206 z dnia 

29.12.2020 roku. 

 

 



 
 

 

          

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam, gdzie w 

niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.372.80.2020      


