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O D P O W I E D Z I  na pytania  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ”Przebudowę i rozbudowę Opolskiego Centrum Rehabilitacji w 
Korfantowie – etap II”, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”. 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców  
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji. 
 
Załącznik nr 11/9 oraz 11/9a 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, która posiada czasze w kształcie 
wieloboku i jednolite matryce LED o gładkich kształtach? Jednolita czasza jest dużo łatwiejsza w 
utrzymaniu w czystości, niż czasza wieloogniskowa.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dwuczaszową lampę operacyjną w technologii LED, 
posiadającą czasza w kształcie wieloboku o wymiarach: czasza gł6wna 70 x 80 cm, czasza satelitarna: 
61 x 71 cm, o gładkich kształtach, z trzema wygodnymi uchwytami? Takie rozwiązanie umożliwia 
bardzo dobrą manewrowalność podczas zabiegu, bardzo łatwe utrzymanie w czystości oraz pozwala 
na dopasowanie czasz, w wyniku czego z połączenia dwóch czasz można uzyskać pojedyncze, duże 
źródło światła, co dodatkowo wpływa na polepszenie jakości oświetlenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o zakresie regulacji pola operacyjnego 
czaszy głównej: 20— 32 cm oraz czaszy satelitarnej: 20—28 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dwuczaszową lampę operacyjną w technologii LED, w 
której wgłębność oświetlenia lampy głównej jest równa 100 cm, a lampy satelitarnej — 130 cm?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której sterowniki są umieszczone na 
czaszach lampy oraz dodatkowo do dyspozycji jest przewodowy sterownik naścienny I w przypadku 
lampy wyposażonej w kamerę HD — dodatkowy sterownik przewodowy zamiast pilota 
bezprzewodowego?  
Odpowiedź: 



 

Zgodnie z siwz 
Pytanie 6.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o regulacji natężenia w obydwu 
czaszach w 8 stopniach?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 7.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o wielkości napromieniowania dla 
czaszy głównej — 515w/m2, a dla czaszy satelitarnej - 400w/m2?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 8.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę HD z zoomern 
cyfrowym 12x? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 9.  
Prosimy o doprecyzowanie wielkości przekątnej ekranu monitora HD zgodnie z wymogiem 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga minimum 21” przekątnej ekranu monitora  
 
Lampa zabiegowa – załącznik nr 11/10 
Pytanie 10.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły równej 47 cm + 10 
cm reling? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 11.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o zakresie regulacji średnicy pola 
bezcieniowego w polu operacyjnym równym 170- 280 mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 12.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wgłębności oświetlenia LI + L2 
równej 1150 mm?  
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza 
Pytanie 13.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której sterownik (włączanie/wyłączanie 
lampy, regulacja natężenia) jest umieszczony na ramieniu przy czaszy lampy lecz bez pilota 
bezprzewodowego, opcjonalnie sterowaną z przewodowego panelu naściennego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 14. 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniową sufitową pojedynczą z mechanicznym 
systemem pozycjonowania żarówki rezerwowej w miejsce żarówki głównej? Jest to lepsze 
rozwiązanie, ponieważ żarówka rezerwowa przemieszcza się samoczynnie w miejsce żarówki głównej 
nie zmieniając parametrów wiązki świetlnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 1.  
  Prosimy o uzupełnienie następujących dokumentacji:  
- dokumentacji Instalacje gniazd komputerowych 2xRj45.  
- dokumentacji Wyposażenia szaf GPD.  
- schematu przekładki kabli związanych z kolizją z drogą pożarową•  
- dokumentacji instalacji DSO  



 

- schematu (dokumentacji) oddymiania  
- dokumentacji instalacji przyzywowej rys. Pl do P3  
- schematu rozdzielnicy RW1  
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej  
Odpowiedź: 
Zamieszczone na stronie Zamawiającego, Roboty instalacji elektrycznej należy wycenić zgodnie z 
przedmiarem robót dla szaf GPD oraz instalacji gniazd komputerowych. 
-załączniki nr 1e do SIWZ oraz projekt sieci zewnętrznych;  
- załączniki nr 1b i 1c do SIWZ oraz rysunek E4a w załącznikach  elektryczna od 1 do 4;  
- RW1 - wyłączone z postępowania przetargowego- załączniki opis wykonanych części etapu I 
- zestawienie stolarki zamieszczone na stronie Zamawiającego( Załącznik- architektura3) 
Pytanie 15.  
W załączonym do przetargu projekcie(E-5a,5b Plany oświetlenia) zaprojektowano oprawy. 
Dodatkowo wg projektu dot. gazów medycznych - TG KORFANTÓW GM-2a  
zaprojektowano oprawy w systemie 1S500 i IS 500 OP. Tymczasem w załączniku nr 13/6 lp.5 należy 
dołączyć do oferty projekt oświetlenia i na jego podstawie przyjąć oprawy: czy należy wykorzystać 
rozwiązania już przyjęte w projekcie podstawowym? Jaki jest sens wykonywania nowego projektu? 
Czy załączony projekt nie spełnia wymogów SIWZ? Proszę o potwierdzenie czy należy wykonać 
nowy projekt oświetlenia.  
 Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz - Oferent ma obowiązek dołączenia obliczeń obrazujących spełnienie wymaganych 
norm odnośnie natężenia oświetlenia w salach operacyjnych ze względu na występującą różnorodność 
typów lamp na rynku. Zamawiający chce sprawdzić jakiego rodzaju lampy i czy one spełniają normy a 
które Oferent wycenił. Informujemy jednocześnie iż wymóg ten dotyczy tylko sal operacyjnych oraz 
pomieszczenia  przygotowania chirurgów a wymóg odnośnie opraw do tych pomieszczeń został 
umieszczony w załączniku nr 13 
Pytanie 16.  
W związku z zapisem w załączniku nr 13 (pkt 28): „ w przypadku wymogów ochrony  
radiologicznej ochrona musi być osiągnięta poprzez wklejenie w spodniq część paneli oraz konstrukcji 
nośnej odpowiedniej grubości warstwy ołowiu” prosimy o odpowiedź czy taka osłona jest planowana 
w POM. sal operacyjnych Jeśli tak to jakiej grubości? Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy taka 
ochrona powinna być uwzględniona w POM.OBROO6 — pracownia RTG, jeśli tak to jaka? W 
przypadku konieczności jej ujęcia w ofercie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o taką pozycję.  
Odpowiedź: 
Osłona radiologiczna nie jest wymagana ani planowana i nie należy takowej wyceniać. 
Pytanie 17.  
Bardzo prosimy o informację czy zamawiający ma pozwolenie na wycinkę drzew. Po czyjej stronie 
leżą opłaty administracyjne za wycinki? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków oraz dokumentacja dendrologiczną. Zamieszczone na 
stronie Zamawiającego, koszty wycinki ponosi Wykonawca a drewno z wycinki należy przekazać 
Zamawiającemu. 
Pytanie 18.  
Czy zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną, z której jasno wynikało by które drzewa 
należy usunąć? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków oraz dokumentacja dendrologiczną. Zamieszczone na 
stronie Zamawiającego,  
Pytanie 19.  
Jaka jest hierarchia ważności dokumentów? Czy przy wycenianiu urządzeń medycznych kierować się 
przedmiarami czy też załącznikami z wyszczególnieniem elementów  wyposażenia i ich parametrów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić w wycenie wyroby wymienione w załączniku nr 11,12 
oraz 13. W kalkulacji zakupywanego sprzętu – załącznik nr 14 są ujęte urządzenia z załącznika nr 11. 
Dla wyrobów z załącznika nr 12 oraz 13 Zamawiający umieścił na stronie internetowej dodatkowe 
kosztorysy. 
 



 

Pytanie 20. 
Czy zamawiający dysponuje bardzo dokładnymi rysunkami dotyczącymi instalacji o sieci 
sanitarnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada dokładnej dokumentacji. 
Pytanie 21.  
Czy zamawiający potwierdza poprawność wykonania projektu (zgodnie z obowiązującą ustawą prawo 
budowlane i z WT) w aspekcie szerokości drzwi do pomieszczeń np. IZP006, do pokoju badań, do 
gabinetu zabiegowego lub np. toalety w separatce? 
Odpowiedź: 
Poprawność dokumentacji potwierdza projektant . 
Pytanie 22.  
Czy wszystkie centralne wentylacyjne powinny być  w wykonaniu higienicznym? 
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją  
Pytanie 23.  
Prosimy o podanie typów sufitów laminarnych. 
Odpowiedź: 
W salach  operacyjnych i pomieszczeniach przyległych sufity z blachy chromo-niklowej  w 
pozostałych  wg dokumentacji . 
Załącznik nr 11/9 oraz 11/9a 
Pytanie 24. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną składającą się z lampy 
głównej o 65 punktach świetlnych wytwarzającą oświetlenie o natężeniu 160 000 Lux/1 m oraz z 
lampy satelitarnej o 39 punktach świetlnych wytwarzającą oświetlenie o natężeniu 120 000 Lux/lm 
wyposażone w wysokowydajne matryce diodowe HD LED? Zastosowane w oferowanej lampie 
unikatowe rozwiązanie optyczne oraz innowacyjna technologia SD-LED sprawią że emitowane przez 
lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym 
oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 25.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę operacyjną której 
obudowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa z domieszką jonów srebra (Polygiene)? Oferowana 
lampa posiada specyficzną modułową budowę nie zakłócającą laminarnego przepływu powietrza w 
sali operacyjnej, ponadto powłoka PolygieneTM niszczy szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże w tym 
gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA). co sprawia że oferowana lampa posiada 
niezbędne do sterylnych warunków operacyjnych parametry.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz 
Pytanie 26.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną z dwiema kopułami- 
główną składającą się z pięciu segmentów oraz satelitarną składającą się z czterech segmentów w tym 
jeden przystosowany do zamontowania kamery? Lampa charakteryzuje się wysoką bezcieniowością a 
zastosowana w niej innowacyjna technologia wysokowydajnych diod świetlnych HD-LED sprawia, że 
emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na 
całym oświetlanym polu tworząc jednorodny bezcieniowy obszar roboczy.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 27.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości bezcieniową lampę operacyjną której 
temperatura barwowa regulowana jest w przedziale 3 500-5 000°K? Zastosowane rozwiązanie 
pozwala na każdorazowe dostosowanie temperatury barwowej do potrzeb wykonywanego zabiegu.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiajacy dopuszcza 
Pytanie 28.  



 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości bezcieniową lampę operacyjną której 
kopuła główna wyposażona jest w trzy uchwyty umieszczone na segmentach lampy umożliwiająca 
szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia? Oferowane rozwiązanie pod względem 
funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym, zapewnia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie czaszy 
lampy 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 29.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną kt6rej czasza główna i 
satelita posiadają regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie 18-36 cm? Oferowane parametry w 
znacznym stopniu podnoszą wartość użytkową i funkcjonalność lampy, a szeroki zakres regulacji 
plamy świetlnej oraz jednorodny strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na 
całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach, wpływa na dużą funkcjonalność lampy.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
Pytanie 30.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną w której regulacja 
natężenia odbywa się elektronicznie, dla obu kopuł, w zakresie od 5-100% w sześciu stopniach? 
Oferowane parametry umożliwiają optymalizację natężenia oświetlenia i bardzo dobrze sprawdzają się 
w praktyce użytkowej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 31.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną umożliwiająca 
uzyskanie oświetlenia endoskopowego, w obu kopułach, poprzez redukcję natężenia na sterowniku, 
bez pilota bezprzewodowego? Rozwiązanie zastosowane w oferowanej lampie jest wystarczające do 
prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania zabiegów endoskopowych 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza  
Pytanie 32.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości bezcieniową lampę operacyjną której 
kopuła satelitarna wyposażona jest w dwa uchwyty umieszczone na segmentach lampy umożliwiająca 
szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia? Oferowane rozwiązanie pod względem 
funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym, zapewnia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie czaszy 
lampy.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Lampa zabiegowa – załącznik nr 11/10 
Pytanie 33.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości bezcieniową lampę operacyjną której 
każda z kopuł wyposażona jest w sterownik umieszczony na ramieniu lampy, umożliwiający 
włączenie/wyłączenie lampy, regulację intensywności oświetlenia, regulację temperatury barwowej, 
zoom kamery oraz sygnalizację awarii oraz wyposażoną w sterownik naścienny, bez pilota 
bezprzewodowego, Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do Prawidłowego sterowania funkcjami 
lampy oraz kamery przez personel medyczny i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 34.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę o  
następujących parametrach technicznych:  
- kamera umieszczona centralnie w kopule lampy satelitarnej SD:  
- Odbiornik obrazu — W Super HAD CCD  
- Rozdzielczość pozioma 460 (1-1) TVL  
- Ilość pikseli; 752(H) x582(V), zoom optyczny 18; zoom cyfrowy 72 x  
- wymóg minimalnego oświetlenia 1 Lux?  
Odpowiedź: 



 

Zamawiający nie dopuszcza 
 
załącznik nr 11/10 -Lampa zabiegowa  
Pytanie 35.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości jednokopułową lampę zabiegowo- 
operacyjną z trzema wysokowydajnymi panelami świetlnymi LED, wytwarzającymi oświetlenie o 
natężeniu 140 000 Lux z odległości lm przy zużyciu energii < 50W? Proponowane rozwiązanie jest 
znacznie korzystniejsze, jako że ledowe źródła światła charakteryzują się znacznie większą 
żywotnością i energooszczędnością w stosunku do halogenowych żródeł światła, a przy tym oferują 
znacznie lepsze parametry oświetlenia. Zastosowaną przez producenta technologia HO- LED sprawia, 
że z niewielkiej ilości diod uzyskuje się światło o wysokim natężeniu i optymalnej temperaturze 
barwowej.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 36.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednokopułową bezcieniową lampę wyposażoną w ultra 
cienką i lekką obudowę o średnicy 550 mm? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od 
wymaganego, a cienka i lekka obudowa pozwala w prosty sposób na swobodne sterowanie czaszą we 
wszystkich możliwych zakresach zwłaszcza w wąskich przestrzeniach ograniczających ruch operatora 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 37. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednokopułową bezcieniową lampę wyposażoną w trzy 
wysokowydajne panele świetlne z 13 diodami każdy o średnicy 200 mm każdy? Oferowane 
rozwiązanie zapewnia uzyskanie doskonałych warunków oświetlenia pola zabiegowego.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 38.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampą z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 3 
7000 - 5 000°K? Zastosowane rozwiązanie pozwala na każdorazowe dostosowanie temperatury 
barwowej do potrzeb wykonywanego zabiegu.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 39.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednokopułową bezcieniową lampę, w której regulowana 
średnica pola roboczego mieści się w przedziale 140-310 mm? Oferowane parametry pozwalają na 
regulację w większym zakresie oraz na oświetlenie znacznie większego pola operacyjnego 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza –dolny zakres zbyt dużo odbiega od wymaganego 
Pytanie 40. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednokopułową bezcieniową lampę wyposażoną w 
centralnie zlokalizowany uchwyt sterylny, jednak bez uchwytu brudnego okalającego obwód czaszy? 
Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do właściwego i precyzyjnego ustawienia lampy, a ultra 
cienka i lekka obudowa ułatwia manewrowanie czaszą i jej pozycjonowanie. Ponadto gładka 
powierzchnia bez żadnych elementów wystających zapewnia szybką i efektywną dezynfekcję.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 41.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednokopułową bezcieniową lampę wyposażoną w 
elektroniczny sterownik umożliwiający włączenie/wyłączenie lampy, regulacje natężenia oświetlenia 
oraz temperatury barwowej, jednak bez pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do 
prawidłowego sterowania funkcjami lampy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 42. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości jednokopułową lampę zabiegowo- 
operacyjną z diodowym źródłem światła charakteryzującym się długą żywotnością przekraczającą 40 



 

000 godzin, bez konieczności wymiany źródła światła w przewidywanym okresie użytkowania, w 
związku z tym bez żarówki rezerwowej aktywowanej automatycznie w przypadku przepalenia oraz 
bez sygnalizacji spalonej żarówki? Oferowane parametry są znacznie korzystniejsze od wymaganych, 
gwarantują znacznie większą wydatność energooszczędność źródła światła oraz długi okres 
użytkowania szacowany na 20 lat pracy bez konieczności dokonywania wymiany diod. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie Nr 43. 
Prosimy o uzupełnienie  i zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej -wg opisu 
zawartości opracowania projektu budowlanego –cz. graficzna jest to Rys  A15 Wykaz drzwi i okien . 
Brak takiego zestawienia uniemożliwia sporządzenie prawidłowej wyceny. 
Odpowiedź: 
Został zamieszczony na stronie zamawiającego- załącznik architektura3 
Pytanie Nr 44. 
Wymagane parametry i warunki wskazane w załączniku 11/8 dotyczące żaluzji wewnątrz szybowej 
nie pozwalają na dokładną wycenę produktu. Do wyceny potrzebne są następujące informacje, o które 
prosimy :  
1/ rodzaj szkła do zespolenia  
2/wymiary szyb 
3/rozmieszczenie w pomieszczeniach, gdyż  od tego zależy ilość elementów sterowania wartości stałe 
to 1/silnik + odbiornik radiowy, zmienne to zasilacze i piloty. 
Odpowiedź: 
Ad2.1) Należy zastosować szkło bezpieczne 
Ad2.2) Wymiar szyby około 2000x2000 mm – dokładny rozmiar zostanie ustalony w trakcie 
wykonywania prac. 
Ad3.3) Przeszklenie ma być umieszczone w ścianie jednej z sal operacyjnych. 
Pytanie 45 
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z opisami w załączniku nr 11 oraz ilościami w załącznikach nr 
14 110 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu trzech lamp operacyjnych podwójnych czyli 
łącznie 6 kopuł w tym jeden zestaw z kamerą i monitorem czy też 6 kompletów lamp?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje iż wymaga trzech zestawów lamp podwójnych czyli 6 kopuł w tym jeden 
zestaw z kamerą. 
Pytanie 46 
Prosimy o informację czy Inwestor posiada aktualne pozwolenie na budowę oraz wszystkie niezbędne 
uzgodnienia m.in. z rzeczoznawcą ds. higieniczno — sanitarnych oraz ds. przeciwpożarowych.  
Odpowiedź: 
Kopie dokumentów zamieszczone na stronie Zamawiającego. 
Pytanie 47  
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej (opis techniczny z 30.04.2008) oraz 
załącznikiem nr 13 („Zestawienie parametrów (dodatkowych warunków wymaganych dla sal 
operacyjnych) prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wykończenia sal operacyjnych. Czy w 
salach operacyjnych należy zastosować wykładziny PCV czy panele ze stali nierdzewnej?  
Odpowiedź: 
Sale operacyjne oraz pomieszczenie przygotowania chirurgów należy wykończyć zgodnie z 
wymogami według załącznika nr 13 a więc ma być zabudowa panelowa ze stali nierdzewnej oraz 
zabudowa panelowa systemowa sufitowa 
Pytanie 48  
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej (opis techniczny z 3 0.04.2008) oraz 

załącznikiem nr 13 („Zestawienie parametrów i dodatkowych warunków wymaganych dla sal 

operacyjnych „) prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju drzwi, Czy w salach operacyjnych należy 
zastosować drzwi aluminiowe (wg opisu technicznego) czy drzwi ze stali nierdzewnej? Proszę o 
przesłanie zestawienia z widokami oraz wyposażeniem drzwi.  
Odpowiedź: 
Należy wykonać drzwi w salach operacyjnych ze stali nierdzewnej wg wymogów z załącznika nr 13 
oraz umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysu dla tego zakresu. 



 

 
Pytanie 49.  
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że Pracownia Diagnostyki Obrazowej została wykonana. 
Prosimy o potwierdzenie, że w/w zakres jest wyłączony z zakresu postępowania przetargowego, 
Odpowiedź: 
Tak - Pracownia Diagnostyki Obrazowej została wykonana, oraz Dział Farmacji i Izba Przyjęć. Zakres 
ten został wyłączony z postępowania przetargowego. 
Pytanie 50.  
W dołączonej dokumentacji „architektura 1” oraz „architcktura2” brak rysunków zestawienia stolarki 
okiennej i drzwiowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zostawienie stolarki okiennej i 
drzwiowej?  
Odpowiedź: 
Zamieszczone na stronie Zamawiającego( Załącznik- architektura3) 
Pytanie 51.  
Prosimy o informację czy świetliki dachowe powinny być zabezpieczone ogniowo? Jeżeli tak, to które 
oraz o jakiej odporności ogniowej?  
Odpowiedź: 
Świetlik dachowy należy wykonać jako stały. Część górna – poliwęglan wielokomorowy o 
klasyfikacji ogniowej NRO ,Uk =1,7 W/m2K z wbudowanym filtrem UV, ramka aluminiowa z 
uszczelką , ramka spinająca PCV, podstawa prosta , wymagająca konstrukcyjnego ciągłego po całym 
obwodzie, z blachy stalowej ocynkowanej o wys. H=500 mm(przystosowana do ocieplenia z 
zewnątrz) lakierowana od wewnątrz. Część dolna- Przegroda z klasyfikacją EI 30 ( z dwoma 
szprosami wewnętrznymi) jako przeszklenie szkłem zespolonym (podwójnym) z żelem ppoż. z 
klasyfikacją EI 30 montowane pod świetlikiem dachowym w stropie konstrukcji dachu na stelażu. 
Światło świetlika 1200*2400 mm. 
Pytanie 52.  
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dot. technologii (opis + rysunki).  
Odpowiedź: 
W pytaniu nie wskazano o jaką technologię chodzi Pytającemu. Zamawiający wyjaśnia, że  
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z dostawą wyposażenia, a zakres technologiczny 
objęty zamówieniem został określony w SIWZ oraz w załączonych projektach. 
Pytanie 53.  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zagospodarowania terenu wraz z zaznaczeniem 
zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem 
Odpowiedź: 
Zamieszczone na stronie Zamawiającego( Załącznik- architektura3) 
Pytanie 54.  
Prosimy o załączenie dokumentacji rysunkowej oraz opisowej drzewostanu koniecznego do wycinki?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków oraz dokumentacja dendrologiczną. Zamieszczone na 
stronie Zamawiającego,  
Pytanie 55.  
W związku z koniecznością wycinki drzew prosimy o informację, czy po stronie Zamawiającego leży 
pokrycie administracyjnych kosztów wycinki zadrzewień oraz uzyskania pozwolenia na wycinkę? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków oraz dokumentacja dendrologiczną. Zamieszczone na 
stronie Zamawiającego, koszty wycinki ponosi Wykonawca a drewno z wycinki należy przekazać 
Zamawiającemu. 
Pytanie 56.  
Z uwagi na to, iż do dnia dzisiejszego Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane za pomocą dokumentacji przetargowej oraz STWIOR w sposób jednoznaczny zgodnie 
Ustawą o Zamówieniach Publicznych, prosimy o informację kiedy Zamawiający określi szczegółowo 
przedmiot zamówienia oraz zamieści kompletną dokumentację projektową.  
W związku z powyższym prosimy o informację o ile zostanie przesunięty termin zadawania zapytań i 
składania ofert.  
Odpowiedź: 



 

Przedmiot zamówienia został określony w dokumentach stanowiących podstawę ogłoszenia przetargu. 
Dokumentacja, na podstawie której  prowadzone jest postępowanie jest kompletna i umożliwia 
złożenie ofert w wyznaczonym terminie.  Pytający nie wskazał braków w dokumentacji a tym samym 
nie uzasadnił konieczności jej uzupełniania oraz zmiany terminu. 
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