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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 
Pytanie 1.  
 Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego wynoszącym 13 
cm co jest parametrem lepszym od wymaganego (12 cm) regulacja w obszarze 16 do 29 cm dla 
kopuły głównej?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu 
operacyjnym w zakresie od 19 do 30 cm dla lampy satelitarnej? Co minimalnie różni się od parametru 
wymaganego w SIWZ i nie wpływa na parametry użytkowe lampy.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 3.  
 Czy zamawiający dopuści lampę główną oraz satelitarną posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, 
który pozwała na swobodne pozycjonowanie lampy, niezależnie od jej położenia (okalający czaszę na 
75% obwodu)?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą główną z wielkością napromieniowania 594 W/m2?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą satelitarną z wielkością napromieniowania 460 W/m2?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 6.  
Czy Zamawiający dopuści lampę główną i satelitarną w których regulacja wszystkich funkcji odbywa 
się za pomocą sterowników pozwalających na dokonywanie regulacji w każdej pozycji lampy, 
umiejscowionych na ramieniu lampy lub pilota bezprzewodowego?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza ale wymaga także pilota bezprzewodowego 
Pytanie 7.  



 

Czy Zamawiający dopuści lampę główną i satelitarną wyposażoną w funkcję  
oświetlenia endo uruchamianą za pomocą panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z swiz 
Pytanie 8.  
Czy mając na uwadze funkcjonalność lampy głównej Zamawiający wymaga, aby posiadała ona 650 
punktów świetlnych gwarantujących wysokie parametry bezcieniowości.  
 Odpowiedź: 
Nie wymaga  
Pytanie 9.  
Czy zamawiający wymaga aby lampa posiadała zewnętrzny reling „brudny”, kt6ry pozwała na 
swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?  
Odpowiedź: 
Nie wymaga  
Pytanie 10.  
Czy zamawiający wymaga aby lampa posiadała dodatkowo funkcję „GuideLite” polegającą na 
obniżeniu regulacji w zakresie 5-10% natężenia maksymalnego, co daje lekką poświatę świetlną 
doskonałą do operacji laparoskopowych czy endoskopowych?  
Odpowiedź: 
Nie wymaga – Zamawiający wymaga oświetlenia endo  zgodnie z swiz 
Załącznik nr 11/9a 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego wynoszącym 13 
cm co jest parametrem lepszym od wymaganego (12 cm) regulacja w obszarze 16 do 29 cm dla 
kopuły głównej?  
Odpowiedź: 
Nie dopuszcza 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu 
operacyjnym w zakresie od 19 do 30 cm dla lampy satelitarnej? Co minimalnie różni się od parametru 
wymaganego w SIWZ i nie wpływa na parametry użytkowe lampy.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 3.  
Czy zamawiający dopuści lampę główną oraz satelitarną posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, 
który pozwała na swobodne pozycjonowanie lampy, niezależnie od jej położenia (okalający czaszę na 
75% obwodu)?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą główną z wielkością napromieniowania 594 W/m2?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą satelitarną z wielkością napromieniowania  
460 W/m2?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 6.  
Czy Zamawiający dopuści lampę główną i satelitarną w których regulacja wszystkich funkcji odbywa 
się za pomocą sterowników pozwalających na dokonywanie regulacji w każdej pozycji lampy, 
umiejscowionych na ramieniu lampy lub pilota bezprzewodowego?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza ale wymaga także pilota bezprzewodowego 
Pytanie 7.  
Czy Zamawiający dopuści lampę główną i satelitarną wyposażoną w funkcję  
oświetlenia endo uruchamianą za pomocą panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu?  



 

Odpowiedź: 
Zgodnie z swiz 
Pytanie 8.  
Czy mając na uwadze funkcjonalność lampy głównej Zamawiający wymaga, aby posiadała ona 650 
punktów świetlnych gwarantujących wysokie parametry bezcieniowości.  
Odpowiedź: 
Nie wymaga  
Pytanie 9.  
Czy zamawiający wymaga aby lampa posiadała zewnętrzny reling „brudny”, który pozwała na 
swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga  
Pytanie 10.  
Czy zamawiający wymaga aby lampa posiadała dodatkowo funkcję „GuideLite” polegającą na 
obniżeniu regulacji w zakresie 5-10% natężenia maksymalnego, co daje lekką poświatę świetlną 
doskonałą do operacji laparoskopowych czy endoskopowych?  
Odpowiedź: 
Nie wymaga – Zamawiający wymaga oświetlenia endo  zgodnie z swiz 
 
Lampa zabiegowa – załącznik nr 11/10 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający dopuści lampę o zewnętrznej średnicy kopuły 580 mm? Co  
minimalnie różni się od parametru wymaganego w SIWZ i nie wpływa znacząco na parametry 
użytkowe lampy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z współczynnikiem oddawania barw Ra 94?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z odbłyśnikiem o średnicy 460 mm? Co minimalnie różni się od 
parametru wymaganego w SIWZ i nie wpływa znacząco na parametry użytkowe lampy.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu 
operacyjnym od 160 do 270 nim? Co minimalnie różni się od parametru wymaganego w SIWZ i nie 
wpływa znacząco na parametry użytkowe lampy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 5. 
 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie od 50 do  
100 % za pomocą sterownika umieszczonego na ranieniu lampy?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający dopuści lampę której sterowanie ustawieniami oraz włączanie i wyłącznie lampy 
odbywa się za pomocą sterownika na ramieniu lampy?  
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza ale wymaga dodatkowo także pilota bezprzewodowego 
 
Załącznik nr 13/10 Multimedialny system sterowania salą operacyjną 

1. Czy Zamawiający wymaga, aby kamera posiadała następujące właściwości techniczne:  
- była instalowana centralnie w miejscu uchwytu sterylnego do manewrowania lampą bez  
konieczności użycia dodatkowych narzędzi  
- aby lampa posiadała możliwość regulacji wielkości pola operacyjnego w lampie z 



 

kamerą  
po zamontowaniu kamery np. z panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu lampy 
lub  
ze sterownika kamery  
- rozdzielczość pozioma kamery min. 460 linii obrazu TV  
- zoom optyczny kamery min. 18 krotny  
- zoom cy5twy kamery min. 4 krotny  
- czułość <= 1.0 lux  
- ogniskowa w zakresie nie mniejszym niż f= 4.1 — 73.8 nim  
- funkcje regulacyjne sterownika : a) obrót kamery — z poziomu sterownika oraz z 
poziomu  
zdalnego komputera za pośrednictwem sieci komputerowej ; b) powiększanie / 
pomniejszanie  
obrazu — z poziomu sterownika oraz z poziomu zdalnego komputera za pośrednictwem 
sieci  
komputerowej ; c) przysłona regulacja automatyczna i regulacja ręczna, regulacja ręczna z  
poziomu sterownika oraz z poziomu zdalnego komputera za pośrednictwem sieci  
komputerowej ; d) ostrość — regulacja automatyczna i regulacja ręczna, regulacja ręczna 
z  
poziomu sterownika oraz z poziomu zdalnego komputera za pośrednictwem sieci  
komputerowej ; e) balans bieli — regulacja automatyczna  

2. Czy Zamawiający wymaga ton ( systemu) wizyjnego wraz z systemem transmisji na żywo  
z Sali operacyjnej obrazu oraz dźwięku do celów dydaktycznych z możliwością 
rejestrowania  
obrazu i dźwięku?  

3. Czy Zamawiający wymaga, aby każda kamera była wyposażona w dwa wymienne  
uchwyty sterylizowane umożliwiające zmianę położenia kamery / głowicy lampy przez  
operatora?  

4.  Czy Zamawiający wymaga, aby moduł sterownika do kamery TV był z możliwością  
podłączenia do sieci LAN oraz z oprogramowaniem klienckim dla min. 4 użytkowników 
do  
zdalnej Obsługi kamery przez sieć LAN i Internet?  

5. Czy Zamawiający wymaga możliwości przesyłania danych za pośrednictwem sieci  
komputerowej sygnałów wizyjnych z dowolnego urządzenia podłączonego do systemu  
transniisj i (min. 2 urządzenia)?  

6. Czy Zamawiający wymaga transmisji obrazu video w formacie MPEG-4?  
7. Czy Zamawiający wymaga dwustronnej komunikacji dźwiękowej za pomocą sieci  

komputerowej?  
8.  Czy Zamawiający wymaga „ aby system posiadał:  

- wejścia sygnałowe : wejście z kamery lampy operacyjnej ; wejście dodatkowego sygnału  
wizyjnego np. BNC lub S-Video; wejście dodatkowego sygnału wizyjnego DVI; wejście  
m.cz. sygnału fonii (stereo)  
- wyjścia sygnałowe : wyjście sygnału wizyjnego np. BNC tub S-Video ; wyjście m.cz.  
sygnału fonii (stereo) ; gniazdo sieciowe LAN ( RJ-45)  

9. Czy Zamawiający wymaga możliwości konfiguracji systemu do transmisji danych przez  
uprawniony personel szpitala w szczególności w zakresie konfiguracji ustawień 
sieciowych i  
parametrów transmisji?  

10. Czy Zamawiający wymaga:  
- oprogramowania klienckiego umożliwiającego sterowanie kamerą, a w szczególności:  
obrót kamery, powiększanie/pomniejszanie obrazu, przysłona, regulacja ostrości  
- oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie obrazu z dowolnego źródła wybranego  
przez uczestnika  
- oprogramowania umożliwiającego pracę na obrazie zamrożonym  
- oprogramowania umożliwiającego komunikację głosową ( dwustronną z salą 
operacyjną)  
- oprogramowania umożliwiającego zapis sekwencji obrazów lub pojedynczych klatek na  



 

lokalnym dysku komputera  
- możliwości rozpoczęcia i zakończenia zapisu w dowolnym momencie  
- możliwości zapisu sekwencji obrazów video na dysku lokalnym w formacie MPEG 4  
 

Odpowiedź: 
Ad1) do Ad10) Zamawiający umieścił na stronie zmieniony załącznik nr 13 w tym opis wymogów do 
multimedialnego systemu zintegrowanej Sali operacyjnej jakiego wymaga – należy wykonać 
okablowanie pod system oraz dostarczyć serwer opisany w  załączniku nr 13/8 
 
Pytanie Nr 1 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisu „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki 
zawarte w art. 22 ust.1 ustawy pzp, a w szczególności:   
dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 5 ostatnich lat przed 
upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 20.000.000,- zł brutto, 
polegające na budowie lub remoncie budynków szpitali lub zakładów opieki medycznej wg 
kwalifikacji PKOB symbol 1264, wyposażonych w klimatyzację w tym co najmniej w jednym 
wykonano blok operacyjny oraz jeden wykonany był w konstrukcji żelbetowej. 
Odpowiedź: 
Warunki referencyjne mające potwierdzać doświadczenie i umiejętności wykonawcy, a także dawać 
rękojmię rzetelnego wykonania inwestycji, ustala zamawiający, stosownie do przedmiotu zamówienia. 
Warunki te określone w SIWZ nie odbiegają od zakresu i charakteru inwestycji planowanej do 
realizacji. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie dlaczego Zamawiający nie zażądał referencji w zakresie 
budowy wraz z wyposażeniem „budynków szpitali lub zakładów opieki medycznej” skoro zakres 
przetargu  jest „ budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”? 
Uzasadnienie pytania: 
Stawianie takich warunków w sytuacji kiedy Zamawiający przeznacza na realizację inwestycji kwotę 
15 000 000 zł (w tym znaczna część stanowić będzie koszt wyposażenia) ma na celu jedynie 
umożliwienia wzięcia udziału w przetargu wielu firmom nie posiadających tak niepotrzebnie 
wygórowanych referencji a mających możliwość wykonania opisanego w SIWZ zadania, co stanowi 
element nieuczciwej konkurencji i jest niezgodne z ustawą PZP Art. 29 p.2 
Odpowiedź: 
Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku: Rozdział VIII 
pkt. 1. 3) SIWZ. 
 
Pytanie Nr  3 
Jak należy rozumieć fakt, że w wykazie wyposażenia, które należy dostarczyć znalazło się 
wyposażenie dla trzech sal operacyjnych (trzy kolumny chirurgiczne, trzy kolumny anestezjologiczne, 
sześć lamp chirurgicznych) skoro na przedstawionych do przetargu rysunkach są tylko dwie sale 
operacyjne? Jeżeli Zamawiający chce aby w ramach zadania zostały wykonane trzy sale operacyjne 
powinien załączyć odpowiednią dokumentacje projektową (np. projekt instalacji wentylacyjnej i 
gazów medycznych nie obejmuje takiego rozwiązania) lub ogłosić przetarg na zasadzie „zaprojektuj, 
wybuduj i wyposaż” a do specyfikacji załączyć odpowiedni Program Funkcjonalno Użytkowy zgodnie 
z PZP Art. 31 p.2 
Odpowiedź:  
Dodatkowe kolumny oraz lampa operacyjna ma być zamontowana w Sali zabiegowej – Zamawiający nie 
wymaga wykonania trzech sal operacyjnych. 
 
Pytanie Nr 4 
Gdzie należy umieścić takie pozycje jak: 
- szafa przelotowa ze stali kwasoodpornej (podwójna) – szt. 9 
- szafa przelotowa e stali kwasoodpornej (pojedyncza) – szt. 2 
- szafa przelotowa ze stali kwasoodpornej do zabudowy monitora 



 

- szklony (przezierny) system ścienny 
- regał listwowy naścienny 6 zaczepowy – szt. 32 ( na rysunku nr TECH – 1 znajduje się takich 
regałów tylko 8 szt.) 
- szafa przelotowa do przekazywania wycinków z przyłączem do wyciągu – szt. 1 
- szafa przelotowa ze stali kwasoodpornej – szt. 1 
- śluza przelotowa – szt. 1 
- stanowisko do poboru płynów dezynfekcyjnych – szt. 1 
- dozownik środków dezynfekcyjnych – szt. 1 
- blat ociekowy ze stali kwasoodpornej – szt. 1 
- myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca szafkowa – szt. 1 
- elementy wymienione w załączniku nr 12. 
Rozmieszczenie powyższego wyposażenia nie wynika ani z rysunku TECH-1 ani innych 
dokumentacji załączonych do przetargu.  
Odpowiedź: 
Szafy przelotowe, szklony system mają być umieszczone w ścianach pomiędzy korytarzem a salami 
operacyjnymi. Śluzy przelotowe i pozostałe wyposażenie to wyposażenie centralnej sterylizacji. 
 
Pytanie nr  5 
Czy oprócz umieszczonych na stronie internetowej dokumentacji projektowej Zamawiający posiada 
inne projekty, które są niezbędne do realizacji inwestycji na zasadzie „wybuduj i wyposaż”, a w 
szczególności: 

• szczegółowy projekt technologiczny z wykazem pozostałego (widocznego na załączonych 
rysunkach) wyposażenia, obliczeniami wydajności centralnej sterylizatorni wytyczanymi dla 
branż itd. 

• aktualny szczegółowy projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej (do SIWZ załączono 
projekt instalacji z dwoma salami operacyjnymi), 

• aktualny szczegółowy projekt wykonawczy gazów medycznych (do projektu załączono 
projekt gazów medycznych dla dwóch sal z wyposażonych w mosty a w przetargu zawarto 
opisy kolumn wiszących dla trzech sal), 

• aktualny szczegółowy projekt wykonawczy architektoniczny i konstrukcji 
• szczegółowy projekt wykonawczy instalacji wody uzdatnionej o czystości  5µS/cm 

(wymagania normy PNEN 285) 
• aktualny szczegółowy projekt instalacji wyrównania potencjałów (do jakiej instalacji muszą, 

zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-51:2000 być podłączone wymienione w SIWZ szafy ze 
stali kwasoodpornej), 

• aktualny szczegółowy projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza technicznego 
(powietrze takie niezbędne jest do zasilania opisanych w przetargu konkretnych sterylizatorów 
konkretnej firmy – patrz zał. 11/30 p. 27), 

Uzasadnienie pytania: 
Na podstawie przedstawionych dokumentacji nie da się zrealizować opisanego w przetargu zadania na 
zasadzie „wybuduj i wyposaż”  bez uprzedniego opracowania aktualizacji szczegółowej dokumentacji 
projektowej a zapis zawarty w umowie §4 p 1 (Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ, a także samej SIWZ) 
oraz §2 p4 pp. b (dokumentacja jest kompletna, merytorycznie zgodna z obowiązującymi przepisami, 
uwzględnia wszystkie prace niezbędne do właściwego wykonania całości przedmiotu umowy, a także 
umożliwia dokładne określenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy) w tej sytuacji nie 
ma sensu i narusza przepisy Prawa Zamówień Publicznych a w szczególności Art. 29 p. 1. i p.2 
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.  Jednocześnie wskazuję, że na podstawie zamieszczonej na 
stronie dokumentacji wydane zostało pozwolenia na budowę. 
 
Pytanie nr  6 
Jak należy rozumieć zapis załącznika nr 13/10 „- medyczny monitor dotykowy sterujący 24” wraz z 
zawieszeniem do sufitu – 2 szt.” Skoro w załączniku 13/10 zawarto zapis „Dwukopułowa lampa 



 

operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem 
światła w postaci LED. Dodatkowe trzecie ramię z monitorem HD”. 
Ile właściwie monitorów ma dostarczyć oferent i jakiej klasy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił w dniu 14.12.2012 roku zmieniony załącznik nr 13 – nie wymaga dołączania 
dodatkowego monitora sterującego 
 
Pytanie nr  7 
Prosimy o rzeczowe wyjaśnienie sensu zakupu (za publiczne pieniądze) na wyposażenie dwóch sal 
operacyjnych wzajemnie dublujących się systemów „Multimedialny system zintegrowanej Sali 
operacyjnej” i „stacja cyfrowej”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił w dniu 14.12.2012 roku zmieniony załącznik nr 13 – nie wymaga dostarczenia 
dublujących się systemów 
 
Pytanie nr  8 
Jak należy rozumieć niejasny zapis zawarty w projekcie umowy §4 p.2 
Z zapisu tego wynika wyraźnie że Zamawiający nie posiada niezbędnej do realizacji zadania 
dokumentacji i dopiero ma zamiar ją uzupełnić nie wiadomo kiedy ale za to w ciągu 14 dni. 
Odpowiedź: 
§ 4 ust. 2 projektu umowy ma rozstrzygać problem konieczności wprowadzenia zmian w zakresie 
dokumentacji, których potrzeba  wprowadzenia powstanie w trakcie realizacji inwestycji. W procesie 
budowlanym obejmującym znaczny zakres robót dotyczących inwestycji o specjalistycznym 
charakterze, należy przewidzieć możliwość wystąpienia takich okoliczności, które skutkować będą  
potrzebą dokonania takich zmian. Należy w tym przypadku mieć na uwadze także zmiany, dla których 
źródłem mogą być decyzje upoważnionych organów (inspekcji), czy też zmiany przepisów 
regulujących zasady funkcjonowania czy też normy wyposażenia obiektów medycznych. 
 
Pytanie nr  9 
Jaki jest właściwie zakres realizacji inwestycji? 
Załączona do przetargu dokumentacja dotyczy kilku etapów realizacji inwestycji a zapisy specyfikacji 
nie precyzują jednoznacznie o który etap chodzi. 
Uzasadnienie powyższych pytań. 
Przedstawione do przetargu dokumenty są niekompletne i niejasno sformułowane co jest niezgodne z 
Prawa Zamówień Publicznych a w szczególności art. 29 p.1 
Odpowiedź:  
Zamieszczone zostały tylko dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji,  
Wg dokumentacji istnieje Etap I i II . Część objęta przetargiem dotyczy drugiej części z etapu I-
wszego( potocznie nazwana II-gim etapem ). Zakres dróg i zagospodarowania terenu należy przyjąć z 
II-go etapu dokumentacyjnego oraz z dokumentacji I-go etapu ( część zakresu dróg i placów od strony 
ulicy Parkowej) . Dotyczy to również elementów konstrukcyjnych wspólnych dla I-go i II-go etapu 
realizacji . Poglądowy zakres wykonania inwestycji zawarty w załączniku architektura3. 
 
Pytanie nr 10 
W jakim systemie logistycznym mają być wykonane szafy przelotowe? Prosimy o podanie normy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie precyzuje systemu logistycznego i nie wymaga w tych szafach montażu takowego. 
 
Pytanie nr 11 
Jaki właściwie system logistyczny Zamawiający przyjął dla systemów sterylizacji? 
W załączniku nr 11.1 i 11.11 zapisano „W wyposażeniu 2 kosze sterylizacyjne o wymiarze 
585x395x195 mm oraz jeden kosz o wymiarze 585x395x100 mm”. 
W załączniku 11.25 zapisano „Pojemność komory (minimalna): 
- 8 tac narzędziowych o wym. Zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm),” oraz „Taca 
narzędziowa do myjni-dezynfektora Rozmiar DIN 1/1 – wymiar tacy 480 x 250 x 50 m 
- wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej – oczka tacy o wymiarze 4,5 mm ± 0,2 mm 
-  wykończenie gładkie, bez ostrych krawędzi — szt. 20” 



 

‚„Taca narzędziowa do myjni-dezynfektora Rozmiar DIN ½ - wymiary tacy 240x250x50  
- wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, - wykończenia gładkie, bez ostrych  
krawędzi, 
- oczka tacy o wymiarze 4,5 mm ± 0,2 mm — szt. 20”. 
  
W załączniku 11.30 zapisano Kosz sterylizacyjny duży o wymiarach 585x395x195mm—20 szt.  
Kosz sterylizacyjny mały o wymiarach 585x395x 100 mm — 10 szt.” 
  
W załączniku 11.31 zapisano „ Pojemność komory sterylizatora 60-70 litrów i nie mniejsza niż 1 STE 
według normy PN-EN 285 Komora o przekroju prostopadłościenny” oraz „Wyposażenie:  
 
1 szt. kosz sterylizacyjny duży (wymiary ok. 300x600x200mm) (szer x dł x wys), 
2 szt. kosz sterylizacyjny mały 300x600x200mm, 
  
Z powyższych zapisów wynika że Zamawiający dokonał zapisów w oparciu o dwa nawzajem 
wykluczające się systemy jeden Szwedzkie oparty na jednostce wsadu SPRI z koszami o wymiarach 
585x395x1 00 mm oraz jednostce europejskiej zgodne z norma PNEN 285 o wymiarach 300x300 
600mm. Ponieważ w Polsce obowiązuje jednostka wsadu oparta o normę zharmonizowaną z 
dyrektywą UE nr 93/42/EEC nr PNEN 285. Prosimy o odpowiednie uporządkowanie zapisów SIWZ 
oraz podanie numeru normy DIN na która Zamawiający się powołuje - patrz Art. 29 p1 i Art. 30 p1  
Uzasadnienie pytania:  
Obowiązek stosowania odpowiedniej jednostki wsadu wynika z przepisu MZiOS  Dz.U.2012 nr 0 
poz.739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w  sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 
Załącznik nr I Xl Centralna Sterylizatornia 
p. 13. Wszystkie systemy technologiczne centralnej stenylizatorni (sterylizatory, myjnie,  
wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, tace) powinny być kompatybilne, zgodne z jednostką wsadu. 
  
Kosze o wymiarach 585x395x195 mm oraz 585x395x100 mm nie spełniają wymagań powyższego 
zapisu i normy PNEN 285 (3.33 Jednostka wsadu: prostopadłościan o wymiarach 300 mm x 300 
mm x 600 mm stosowany do celów sterylizacji).  
 Odpowiedź:  
Zamawiający w sposób jednoznaczny podał wymaganą pojemność sterylizatorów w jednostkach STE  
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika 11 w miejscach dotyczących wymaganych wymiarów 
koszy sterylizacyjnych.   
Zapis „kosz sterylizacyjny o wymiarze 585x395x195 mm” zastępuje się zapisem „kosz sterylizacyjny 
o wymiarze zgodny z 1 STE”, zapis  „kosz sterylizacyjny o wymiarze 585x395x100 mm” 
odpowiednio „kosz sterylizacyjny o wymiarze zgodnym z ½ STE” oraz zapis: 
1 szt. kosz sterylizacyjny duży wymiary ok. wymiary ok. 300x600x200 mm (szer. X dł. X wys.) 
 2 szt. kosz sterylizacyjny mały 300x600x100 mm  
otrzymuje brzmienie: 
2  szt. kosz sterylizacyjny duży o wymiarach 300 x 600 x 300 mm 
Zamawiający informuje, iż w Polsce obowiązują normy PN a nie DIN. Norma DIN jest norma 
niemiecką.  
 
Pytanie nr 12 
Co Zamawiający ma na myśli pisząc w projekcie umowy §7 p 1. Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.? 
Czy oferent ma być producentem zaoferowanego wyposażenia? 
Odpowiedź: 
zwrot „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych” należy 
rozumieć w ten sposób, że materiały budowlane, sprzęt, maszyny i wyposażenie nabywa Wykonawca, 
a koszt ich zakupu jest wkalkulowany w wynagrodzenie umowne Wykonawcy. Nie przewiduje się 
wykonania inwestycji z materiałów powierzonych - w tym zarówno zakupionych jak i dostarczonych 
przez Zamawiającego. Czyli oferent może być producentem oferowanego wyposażenia ale może także 
dokonać zakupu w firmach specjalizujących się w tego typu urządzeniach 



 

 
Pytanie nr 13 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisów zawartych w zał 11/3 i 11/28 „Gniazda umieszczone 
na ścianie bocznej konsoli i zlicowane z jej powierzchnią. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.” 
Uzasadnienie: 
Zapis ten dotyczy konkretnego wyrobu konkretnej firmy i ma na celu wyeliminowanie polskiego 
producenta kolumn, co stanowi element nieuczciwej konkurencji i ma na celu zablokowanie przetargu 
parametrami technicznymi urządzeń, co nasuwa podejrzenie umożliwienie uczestnictwa w przetargu 
tylko jednej z góry ustanowionej firmie. 
Zapis ten narusza przepisy PZP Art. 29 p.2 oraz K.K Art. 305 
Ponadto zapis ten jest niezgodny z polskim ustawodawstwem ponieważ określenie gniazda „nie 
nadbudowane” dotyczy gniazd nie odpornych na działanie wilgoci. 
Tymczasem zgodnie z zapisem Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań,jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą Rozdział 4§30 Pomieszczenia i urządzenia wymagające 
utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. 
Ponieważ sala operacyjna i znajdujące się na niej urządzenia (kolumny Lampy itp.) podlega myciu i 
dezynfekcji to zgodnie z normą normy PN-IEC 60364-5-51:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.” należy traktować 
jako pomieszczenie mokre. W takiej sytuacji norma ta narzuca obowiązek stosowania w takim 
pomieszczeniu osprzętu elektrycznego i urządzeń o klasie ochronności IP44. Ponieważ nie ma na 
rynku opisanych w przetargu „gniazda nie nadbudowane”, które miałyby klasę ochronności IP44 
prosimy o odpowiednie skorygowanie zapisów SIWZ. Norma PN-IEC 60364-5-51:2000 jest tzw. 
Normą powołaną (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) co znaczy że jest norma obowiązująca w 
naszym kraju. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń zgodnie z wymogami siwz. Z wiedzy Zamawiającego na 
rynku istnieje większa liczba oferentów posiadających gniazda zlicowane. 
 
Pytanie nr 14 
Prosimy o uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.17 Szafa jednodrzwiowa – drzwi przeszklone. Czy 
rzeczywiście szafa przelotowa, podłączona do wyciągu ma mieć tylko jedne drzwi? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż wymaga szafy jednodrzwiowej ale posiadającej drzwi z obu stron. 
 
Pytanie Nr 15 
Prosimy o uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.18 Szafa dwudrzwiowa – drzwi przeszklone. Czy 
rzeczywiście drzwi mają mieć szerokość ok. 90 centymetrów? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż cała szafa ma mieć szerokość około 90 cm z podwójnymi drzwiami 
umieszczonymi z obu stron. 
         

Pytanie Nr 16 
Prosimy o uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.208 Umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa. 
Uzasadnienie: 
Na załączonym do przetargu rysunku nr TECH-1 widoczne są wyłącznie umywalki 
dwustanowiskowe.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga umywalek opisanych w załączniku nr 11 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.25 poz. 37  
Maksymalna szerokość myjni 650 mm 
.Uzasadnienie:  
Z rysunku TECH-I -1 wynika, że myjnie zamontowane są w ścianie między pomieszczeniami 
STE011i STE012, w której jest dostatecznie dużo miejsca na myjnie o innych większych wymiarach. 



 

Szerokość myjni 650 dotyczy konkretnej myjni konkretnej firmy i nie ma żadnego merytorycznego 
uzasadniania związanego np. ze skutecznością mycia i dezynfekcji lub przepustowością myjni. Zapis 
ma na celu jedynie wyeliminowanie konkurencji co jest niezgodne z ustawą PZP Art. 29 p.2.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z opracowaną technologią (rysunek bud.-rzut-przyziemia-technologia 1 do 100.pdf) 
maksymalna dopuszczalna szerokość zainstalowanych myjni to 130 cm. Zamawiający podtrzymuje 
zapis SIWZ. 
 
Pytanie nr 18.   
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.30 poz. 5 Konstrukcja urządzenia 
umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm.” 
Uzasadnienie:  
Zapis ten związany jest z konkretnym urządzeniem konkretnej finty i nie ma żadnego sensownego 
uzasadnienia technicznego, ponieważ sterylizator po jego zamontowaniu na stanowisku pracy nie jest 
jut transportowany w „obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90cm.” a zgodnie z dokurnentacją 
załączona do przetargu otwory montażowe na trasie transportowej sterylizatorów do miejsca jego 
montażu są szerokości co najmniej 100 cm. 
Zapis jest elementem nieuczciwej konkurencji co jest niezgodne z ustawa PZP Art. 29 p.2.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza sterylizator o szerokości do 110 mm 
 
Pytanie nr 19. 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisu zawartego w zał. 11.30 poz. 33 Masa urządzenia podczas 
próby wodne] (cała objętość komory wypełniona wodą) nie przekraczająca 1600 kg.”  
Uzasadnienie:  
Sterylizator posadowiony jest na podłodze umieszczonej bezpośrednio na gruncie i jego ciężar nie me 
żadnego znaczenia. Zapis ten związany z konkretnym urządzeniem konkretnej firmy ma na celu 
jedynie wyeliminowania urządzeń firm oferujących urządzenia o solidniejszej konstrukcji (np. grubsze 
blachy z których wykonana jest komora sterylizacyjna) co oczywiście związane jest z większa masą 
urządzenia.  
Zapis elementem nieuczciwej konkurencji jest niezgodny z ustawa PZP Art. 29 p2.  
Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa wymóg dotyczący maksymalnej masy urządzenia. 
 
Pytanie nr 20.  
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapisów zawartych w zał. 12/6. Czy :„ Zlew 1-komorowy z 
baterią w zestawie” ma być wykonany z plyty wiórowej? Oczekujemy na „. niezwłoczne” i wyczerpujące 
wyjaśnienia powyższych kwestii.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz – parametry Zamawiający jasno sprecyzował 
 
Pytanie 21.   
Dotyczy Załącznik nr 11/25 Myjnia dezynfektor z wbudowaną suszarką, przelotowa  
Pkt. 32  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez oświetlenia komory? 
Uzasadnienie.  
Oferowane urządzenie wyposażone jest w przeszklone drzwi, które zapewniają odpowiednią ilość 
światła wpadającego do wnętrza komory, aby obserwować prawidłowość procesu mycia.  
Pkt. 33 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z nieprzeszklonymi drzwiami komory? 
Uzasadnienie.  
Oferowana myjnia dezynfektor wyposażona jest w sterownik mikroprocesorowy, który monitoruje 
wszystkie systemy pomiarowe urządzenia i nie ma konieczności kontroli pracy myjni przez 
pracownika szpitala.  
Pkt. 34  



 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które jest wyposażone w dodatkową szafkę do umieszczenia 4 
kanistrów na detergenty po 5l każdy? 
Pkt. 36 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy nieprzekraczającej 18 kW? 
Uzasadnienie.  
Większa moc przyłączeniowa umożliwia szybsze podgrzewanie roztworów myjących i 
dezynfekcyjnych, co skutkuje skróceniem czasu trwania cyklu.  
Pkt. 37 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości do 82 cm?  
Pkt. 39 
W punkcie 4 Zamawiający wymaga dostarczenia myjni o pojemności komory 8 tac DIN 1/1.  
Czy nie jest błędem wymaganie dostarczenia wózka 10 tacowego do myjni o pojemności 8  
tac DIN 1/1? 
Pkt. 40 
Prosimy o sprecyzowanie jakie elementy wchodzą w skład jednego zestawu  
anestezjologicznego?  
Uzasadnienie.  
Bez wiedzy na temat jakie elementy składowe zawiera jeden zestaw anestezjologiczny nie wiemy czy 
nasze urządzenie będzie spełniać oczekiwania Zamawiającego.  
Pkt. 47 
Jaki sposób bezpośredniego podłączenia do sterownika myjni Zamawiający ma na myśli — poprzez sieć 
Ethernet, poprzez złącze RS czy jest to obojętne? 
Pkt. 50 
Prosimy o potwierdzenie, że materiały eksploatacyjne takie jak np.: testy skuteczności mycia i 
dezynfekcji, środki do mycia i dezynfekcji nie wchodzą w skład „dodatkowych zakupów”.  
Odpowiedź: 
Pkt. 32 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pkt. 33 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pkt. 34 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pkt  36 Tak, Zamawiający dopuści 
Pkt. 37 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pkt. 39 
Zamawiający wymaga dostarczenia do myjni o pojemności komory 8 tac DIN 1/1 wózka 8 tacowego. 
W związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia wózka  4 poziomowego. Usunięty 
zostaje wymóg zaoferowania wózka 5 poziomowego. 
Pkt. 40 
Zamawiający podaje, iż wózek wsadowy do sprzętu AN powinien umożliwi ć minimalny  jednoczesny 
załadunek 12 węży AN, 8 worków oddechowych oraz tacy sterylizacyjnej z pokrywą na drobne 
elementy 
Pkt 47 
Zgodnie z SIWZ 
Pkt 50 
Zamawiający potwierdza, iż materiały eksploatacyjne nie wchodzą w skład dodatkowych zakupów. 
 
Pytanie 22.  
Dotyczy- Załącznik nr 11/30 Sterylizator parowy na 6 jednostek  
Pkt. 4  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy przyłączeniowej wynoszącej 45,5 RW?  
Pkt. 5  
Z dokumentacji dołączonej do przetargu wynika, że istnieje możliwość dostarczenia sterylizatora do  

miejsca montażu drogą na której najwęższe drzwi mają szerokość 110 cm wewnątrz framugi. Droga 
ta jest krótsza niż proponowana (przez drzwi 90 cm).  
Po zamontowaniu sterylizatora w miejscu pracy nie ma możliwości i potrzeb na dalszy jego transport 
w obrębie szpitala.  
Prosimy zatem Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń, które można przetransportować do miejsca 
montażu przez drzwi szerokości 110 cm.  



 

Pkt 12  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sygnalizacją świetlną etapu procesu po stronie wyładowczej?  
Pkt. 21 
Czy Zamawiający dopuści inny typ drukarki dający wydruk parametrów procesu zgodny z  
normą PN EN 285? 
Pkt. 33  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie przekraczające masę 1600 kg podczas próby wodnej? 
Uzasadnienie.  
Kondygnacja na której ma być zamontowany sterylizator znajduje się bezpośrednio na  
gruncie. Nie ma zatem niebezpieczeństwa uszkodzenia/zarwania się stropu. 
Prosimy o dopuszczenie urządzeń przekraczających masę 1,6 t podczas próby wodnej. 
Pkt. 40 i 41 
W punktach 2 i 35 Zamawiający wymaga, aby budowa, konstrukcja, wykonanie i pojemność 
sterylizatora („…jednostek wsadu wg PN-EN 285”) była zgodna z normą PN EN 285. Dlaczego zatem 
Zamawiający wymaga dostarczenia koszy sterylizacyjnych niezgodnych z normą PN EN 285?  
Norma PN EN 285 jasno definiuje wymiary jednostki wsadu: 600 x 300 x 300 mm (dł. x szer. x wys.).  

Prosimy zatem o dopuszczenie wyłącznie koszy sterylizacyjnych zgodnych z obowiązującą Polsce 
normą PN EN 285.  
Odpowiedź: 
Pkt 4 Zamawiający dopuszcza 
Pkt 5 Zamawiający dopuszcza 
Pkt 12 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pkt 21 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pkt.33 Zamawiający dopuszcza 
Pkt 40,41 Zamawiający informuje, iż norma PN EN 285 nie określa wymiarów koszy 
sterylizacyjnych. 
Norma ta określa wymagania i odpowiadające im badania dotyczące dużych sterylizatorów parowych 
stosowanych głównie w zakładach opieki zdrowotnej do sterylizacji wyrobów medycznych i ich 
wyposażenia, zawartych w jednej lub więcej jednostkach wsadu.  
Patrz odpowiedź na pytanie 11 
 
Pytanie 23. Dotyczy Załącznik nr 11/31 Sterylizator parowy na 1 jednostkę  
Pkt3  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami otwieranymi obrotowo, gwarantującymi 
bezpieczeństwo obsługi i materiału — brak możliwości otwarcia obydwu drzwi w tym samym czasie.  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami zamykanymi I otwieranymi ręcznie?  
Odpowiedź: 
Pkt. 3  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 24. Dotyczy; Załącznik nr 11/26 Myjnia ultrad źwiękowa wolnostojąca  
Pkt. 15  
Prosimy o podanie minimalnych szerokości komory zlewozmywakowej i blatu.  
Pkt. 16  
Prosimy o wyjaśnienie symboli:  
a) 1xGN1/1-h.200  
b) 1xGN1/2-h.200.  
Odpowiedź: 
Ad24) Pkt. 15 
Wymiary  komory zlewozmywakowej to 650x400x300 mm. 
Minimalna szerokość blatu to zgodnie z SIWZ – 650 mm 
Pkt. 16 
Zamawiający nie rozumie treści pytania, zapisy takie nie istnieją 
 
Pytanie 25. Dotyczy Załącznik nr 11/13 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów  
Pkt 15  



 

Czy Zamawiający dopuści myjnię z ładowaniem od frontu przez drzwi uchylane otwierane i  
zamykane pedałem nożnym z możliwością opróżniania innych naczyń do komory (np. kubły  
do utrzymania czystości powierzchni)  

Odpowiedź: Pkt. 15 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
Załącznik 11/19 - Śluza przelotowa 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający może wyjaśnić czy w załączniku 11/19 ma na myśli śluzę przelotową służącą do 
separacji obszaru czystego i brudnego na Bloku Operacyjnym z jednoczesną zautomatyzowaną 
funkcją przenoszenia pacjenta z łóżka transportowego na łózko „czyste” z Bloku Operacyjnego? Jeśli 
tak, to prosimy o wykreślenie zapisy o wymiarach śluzy przelotowej. Wymiary śluzy będzie można 
podać dopiero po ustosunkowaniu się Zamawiającego do powyższego pytania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pod tym pojęciem rozumie śluzę przelotową do podawania materiałów a nie do 
przenoszenia pacjentów. 
 
Załącznik 11/2 - Kolumna anestezjologiczna 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną dwuramienną z 
ramionami o długości 900+900 mm? Zapis SIWZ jest niejasny: z jednej strony zostawia możliwość 
zaoferowania ramion dłuższych niż 800 mm by następnie dopuścić ramiona krótsze o 20 mm i dłuższe 
jedynie o 20 mm. Zwiększenie długości ramion zwiększa możliwości pozycjonowania kolumny w 
obrębie sali operacyjnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 14.12.2012 umieścił na swojej stronie internetowej zmieniony opis kolumny. 
 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę przyłóżkową z hamulcami 
pneumatycznymi sterowanymi za pomocą trzech przycisków umieszczonych centralnie na 
plastikowym uchwycie pozycjonującym kolumnę? Jak na rysunku poniżej: 

 
Oferowane rozwiązanie jest optymalne ze względu na ergonomie pracy (chwytając uchwyt dwoma 
rękoma mamy wolne kciuki które w łatwy sposób mogą kontrolować przyciski sterujące pracą 
hamulców w poszczególnych osiach obrotu. Oczekiwane przez Zamawiającego rozwiązanie wymaga 
aby pólka była wyposażona w dwa oddzielne uchwyty oraz dodatkowy manipulator – to rozwiązanie 
utrudnia czyszczenie i dezynfekcję sprzętu ponieważ zamiast dwóch punktów mocowania uchwytu w 
proponowanym rozwiązaniu takich punktów mamy sześć a przestrzeń pomiędzy nimi będzie wąska i 
niewygodna do efektywnego czyszczenia kolumny. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z gniazdami 
gazowymi i elektrycznym lekko wystającymi ponad powierzchnię konsoli?  



 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający może podać na jaki system gniazd gazowych jest zdecydowany? Informacja ta 
konieczna jest do prawidłowego przygotowania oferty. 
Odpowiedź: Standard AGA 
 
Pytanie 6.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z pólkami o 
wymiarach 500 x 500 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Pytanie 7.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z pólkami o 
wymiarach 400 x 400 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 8.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z konsolą o 
długości 1200 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
 
Pytanie 9.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną o szerokości 
konsoli równej 360 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
 
Załącznik 11/3 - Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor LCD 
Pytanie 10.  
Czy Zamawiający może wyjaśnić jakiego ramienia pod monitor LCD oczekuje? Opis przedmiotu 
zamówienia mówi o kolumnie chirurgicznej z ramieniem pod monitor LCD jednak sam opis 
wymaganych parametrów nic o tym nie wspomina? Czy Zamawiający oczekuje ruchomego ramienia 
montowanego do konsoli kolumny służącego do montażu monitora z systemem mocowanie typu 
VESA czy innego rozwiązania? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga ramienia pod monitor z mocowaniem typu VESA 
 
Pytanie 11.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną dwuramienną z 
ramionami o długości 900+900 mm? Zapis SIWZ jest niejasny: z jednej strony zostawia możliwość 
zaoferowania ramion dłuższych niż 800 mm by następnie dopuścić ramiona krótsze o 20 mm i dłuższe 
jedynie o 20 mm. Zwiększenie długości ramion zwiększa możliwości pozycjonowania kolumny w 
obrębie sali operacyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający w dniu 14.12.2012 umieścił na swojej stronie internetowej zmieniony opis 
kolumny. 
 
Pytanie 12.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z hamulcami 
pneumatycznymi sterowanymi za pomocą trzech przycisków umieszczonych centralnie na 
plastikowym uchwycie pozycjonującym kolumnę? Jak na rysunku poniżej: 



 

 
Oferowane rozwiązanie jest optymalne ze względu na ergonomie pracy (chwytając uchwyt dwoma 
rękoma mamy wolne kciuki które w łatwy sposób mogą kontrolować przyciski sterujące pracą 
hamulców w poszczególnych osiach obrotu. Oczekiwane przez Zamawiającego rozwiązanie wymaga 
aby pólka była wyposażona w dwa oddzielne uchwyty oraz dodatkowy manipulator – to rozwiązanie 
utrudnia czyszczenie i dezynfekcję sprzętu ponieważ zamiast dwóch punktów mocowania uchwytu w 
proponowanym rozwiązaniu takich punktów mamy sześć a przestrzeń pomiędzy nimi będzie wąska i 
niewygodna do efektywnego czyszczenia kolumny. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 13.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z gniazdami gazowymi i 
elektrycznym lekko wystającymi ponad powierzchnię konsoli?  
Odpowiedź:  Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 14. 
Czy Zamawiający może podać na jaki system gniazd gazowych jest zdecydowany? Informacja ta 
konieczna jest do prawidłowego przygotowania oferty. 
Odpowiedź: Standard AGA 
 
Pytanie 15.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z pólkami o wymiarach 
500 x 500 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza 
 
Pytanie 16.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z pólkami o wymiarach 
400 x 400 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
 
Pytanie 17. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z konsolą o długości 
1200 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 18.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną o szerokości konsoli 
równej 360 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Załącznik 11/14 - Kolumna przyłóżkowa podwójna 
Pytanie 19. 
Czy Zamawiający może wyjaśnić rozbieżność w opisie kolumny przyłóżkowej pomiędzy punktem 4 a 



 

punktem 17? W punkcie 4 Zamawiający oczekuje ramion od długości maksymalnie 1680 mm (2x840 
mm) a w punkcie 17 Zamawiający oczekuje zasięgu ramion obu stron równym min. 2900 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby każda strona posiadała zasięg minimum 1600 mm 
 
Pytanie 20.  
W związku ze specyfiką instalacji dwóch kolumn blisko siebie bądź na wspólnym zawiesiu nad 
łóżkiem pacjenta sugerujemy by ramię bliższe i dalsze nie były jednakowej długości. W oczekiwanym 
wariancie ramię dalsze będzie miało ograniczony stopień rotacji przez łóżko pacjenta. Proponujemy 
długość ramion np. 900 mm+ 600 mm lub 1200+600 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ramiona o długości 900+600 mm lub 1200+600 mm. 
 
Pytanie 21.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę przyłóżkową podwójną dwuramienną 
z ramionami na każdej ze stron o długości 900 mm + 900 mm? Zwiększenie długości ramion zwiększa 
możliwości pozycjonowania kolumny w obrębie sali operacyjnej. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 22.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę przyłóżkową podwójną dwuramienną 
z ramionami na każdej ze stron o długości 900 mm + 600 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza 
 
Pytanie 23.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę przyłóżkową podwójną dwuramienną 
z ramionami na każdej ze stron o długości 1200 mm + 600 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 24.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę przyłóżkową z hamulcami 
pneumatycznymi sterowanymi za pomocą trzech przycisków umieszczonych centralnie na 
plastikowym uchwycie pozycjonującym kolumnę? Jak na rysunku poniżej: 

 
Oferowane rozwiązanie jest optymalne ze względu na ergonomie pracy (chwytając uchwyt dwoma 
rękoma mamy wolne kciuki które w łatwy sposób mogą kontrolować przyciski sterujące pracą 
hamulców w poszczególnych osiach obrotu. Oczekiwane przez Zamawiającego rozwiązanie wymaga 
aby pólka była wyposażona w dwa oddzielne uchwyty oraz dodatkowy manipulator – to rozwiązanie 
utrudnia czyszczenie i dezynfekcję sprzętu ponieważ zamiast dwóch punktów mocowania uchwytu w 
proponowanym rozwiązaniu takich punktów mamy sześć a przestrzeń pomiędzy nimi będzie wąska i 
niewygodna do efektywnego czyszczenia kolumny. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 25.  



 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę przyłóżkową z szynami 
montowanymi równolegle do tylnej krawędzi półki po przeciwnej stronie konsoli. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 26.  
Czy Zamawiający może podać na jaki system gniazd gazowych jest zdecydowany? Informacja ta 
konieczna jest do prawidłowego przygotowania oferty. 
Odpowiedź: Standard AGA 
 
Pytanie 27.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę przyłóżkową w konfiguracji 
przedstawionej na poniższym rysunku gdzie: 

 

 
• Ramiona mają długość 900 mm + 900 mm (lub 900 mm + 600 mm lub 1200 mm + 600 mm) 
• Konsola ma długość 1200 mm 
• Konsola ma szerokość 220 mm x 225 mm 
• Półki mają wymiary 500 x 500 mm 
• Długość podwójnego wysięgnika na którym przedstawione są pompy infuzyjne to około 41 

cm a jego udźwig to 20 kg 
• Dwie szyny akcesoryjne są mocowane równolegle do tylnej krawędzi półki po przeciwnej 

stronie konsoli. 
• Konsola z gniazdami elektrycznymi i gazowymi nie jest prostokątna w przekroju lecz o 

kształcie zbliżonym do trójkąta jak na rysunku poniżej  
 

 
Dzięki temu gniazda mogą być rozmieszone ergonomicznie po lewej i prawej stronie konsoli nie 
wchodząc w kolizje z półkami.  



 

 
W przedstawionej konfiguracji ilość gniazd elektrycznych i gazowych jest zgodna z wymaganiami 
Zamawiającego. Oferowane rozwiązanie funkcjonalnie jest tożsame ze opisanym przez 
Zamawiającego a różnice wynikają jedynie z rozwiązań technicznych stosowanych przez różnych 
producentów, które nie mają wpływu na funkcjonalność oczekiwanego sprzętu. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Załącznik 11/28 - Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor LCD 
Pytanie 28.  
Czy Zamawiający może wyjaśnić jakiego ramienia pod monitor LCD oczekuje? Opis przedmiotu 
zamówienia mówi o kolumnie chirurgicznej z ramieniem pod monitor LCD jednak sam opis 
wymaganych parametrów nic o tym nie wspomina? Czy Zamawiający oczekuje ruchomego ramienia 
montowanego do konsoli kolumny służącego do montażu monitora z systemem mocowanie typu 
VESA czy innego rozwiązania? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ramienia pod monitor z mocowaniem typu VESA 
 
Pytanie 29.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną dwuramienną z 
ramionami o długości 900+900 mm? Zapis SIWZ jest niejasny: z jednej strony zostawia możliwość 
zaoferowania ramion dłuższych niż 800 mm by następnie dopuścić ramiona krótsze o 20 mm i dłuższe 
jedynie o 20 mm. Zwiększenie długości ramion zwiesza możliwości pozycjonowania kolumny w 
obrębie sali operacyjnej. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 30.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z hamulcami 
pneumatycznymi sterowanymi za pomocą trzech przycisków umieszczonych centralnie na 
plastikowym uchwycie pozycjonującym kolumnę? Oferowane rozwiązanie jest optymalne ze względu 
na ergonomie pracy (chwytając uchwyt dwoma rękoma mamy wolne kciuki które w łatwy sposób 
mogą kontrolować przyciski sterujące pracą hamulców w poszczególnych osiach obrotu. Oczekiwane 
przez Zamawiającego rozwiązanie wymaga aby pólka była wyposażona w dwa oddzielne uchwyty 
oraz dodatkowy manipulator – to rozwiązanie utrudnia czyszczenie i dezynfekcję sprzętu ponieważ 
zamiast dwóch punktów mocowania uchwytu w proponowanym rozwiązaniu takich punktów mamy 
sześć a przestrzeń pomiędzy nimi będzie wąska i niewygodna do efektywnego czyszczenia kolumny. 
efektywnego czyszczenia kolumny. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 31.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z gniazdami gazowymi i 
elektrycznym lekko wystającymi ponad powierzchnię konsoli?  
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 



 

Pytanie 32.  
 Czy Zamawiający może podać na jaki system gniazd gazowych jest zdecydowany? Informacja ta 
konieczna jest do prawidłowego przygotowania oferty. 
Odpowiedź: Standard AGA 
 
Pytanie 33. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z pólkami o wymiarach 
500 x 500 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 34.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z pólkami o wymiarach 
400 x 400 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 35.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z konsolą o długości 
1200 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
Pytanie 36. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną o szerokości konsoli 
równej 360 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
Załącznik 11/10 - lampa zabiegowa  
Pytanie 37.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową z matrycą LED zamiast 
żarówki halogenowej? Technologia LED zapewnia dłuższą trwałość źródła światła przy obniżonym 
zapotrzebowaniu na energię elektryczną. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie 38. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową bez regulacji wielkości 
plamy świetlnej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 39.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową z kopułą o kształcie jak na 
rysunku poniżej i wymiarach 676 mm x 244 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  
 
Pytanie 40.  

 



 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową z odbłyśnikiem jak na 
zdjęciu powyżej o wymiarach nieznacznie mniejszych od powyższych? 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 41.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową ze stałą wielkością plamy 
świetlnej równą 23 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 42.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową z wgłębnością oświetlenia 
równą 1060 mm przy natężeniu 20%? 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 43.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową z uchwytem jak na zdjęciu w 
pytani nr 3? 
Odpowiedź:  Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 44. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową z możliwością obrotu o 180° 
na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Załącznik 11/9 i 11/9a- zestaw lamp operacyjnych 
Pytanie 45.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bez regulacji wielkości plamy 
świetlnej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga stołu operacyjnego w dostawie. 
 
Pytanie 46.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z maksymalnym natężeniem 
światłą w kopule głównej i satelitarnej równym 140klx (łącznie 280klx)? Oferowany parametr nie 
odbiega w sposób istotnie znaczący od oczekiwanego i nie wpływa negatywnie na komfort pracy 
chirurga. Dioda LED jako element półprzewodnikowy osiąga swoje parametry pracy w optymalnych 
warunkach. Kluczowym tutaj jest temperatura w jakiej pracuje dioda. Im temperatura wyższa tym 
ilość światła produkowanego przez diodę spada. Fakt ten prowadzi do spadku natężenia światła w 
polu operacyjnym w trakcie trwania zabiegu czasem nawet o 15% w ciągu dwóch godzin pracy lampy. 
Problem ten dotyczy części lamp o maksymalnym natężeniu światła przekraczającym 150klx. 
Remedium na to jest np. zaawansowany elektroniczny sterownik zastosowany w oferowanej lampie 
wyposażony w czujniki temperatury diody oraz natężenia światła dostosowujący prąd zasilający diodę  
w sposób aby zapewnić ciągłość zadanych parametrów uniemożliwiając spadek natężenia światła w 
trakcie trwania operacji. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 47. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną o stałej temperaturze 
barwowej równej 4200˚K w obu kopułach? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od parametru 
oczekiwanego a różnica ta jest możliwa do zmierzenia jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
pomiarowego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 48.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze stałą średnicą plamy 
świetlnej d10 równą 26 cm w kopule głównej i 24 cm w kopule satelitarnej oraz średnicą d50 równą 
14 cm w kopule głównej i 13 cm w kopule satelitarnej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 



 

Pytanie 49. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z uchwytami kopuły głównej 
i satelitarnej jak na rysunku poniżej: 

 
 
Odpowiedź: Tak dopuszcza 
 
Pytanie 50.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną bez pilota sterującego praca 
lampy jednak wyposażoną w panel sterujący ścienny. Oferowane rozwiązanie ma tę zaletę nad 
oczekiwanym iż panel ścienny nie posiada baterii a ponadto nie można go zgubić co często się zdarza 
w przypadku pilotów zdalnego sterowania. 
Odpowiedź: Dopuszcza panel ścienny ale wymaga także pilota bezprzewodowego 
 
Pytanie 51. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z wielkością 
napromieniowania mniejszą niż wymagane przez Polską Normą PN-EN-60601-2-41 500W/m2?  
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 52.  
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia 
L1+L2 równą 120 cm w przypadku kopuły satelitarnej? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 53. 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z kamerą o czułości 12lx 
przy przesłonie F1.8? Wymóg czułości kamery 1lx jest irracjonalny gdyż jest to prawie całkowita 
ciemność i są to warunki do prowadzenia jakiejkolwiek procedury chirurgicznej. 
Odpowiedź: Tak Zamawiający  dopuszcza 
 
Pytanie 54. 
W załączniku nr 13 Zamawiający podaje wypełnienie skrzydła drzwi do sal operacyjnych z płyty 
wiórowej. Proszę o informację, czy jest możliwość odstępstwa w tym zakresie od wymagań inwestora 
i możliwości złożenia oferty na drzwi z wypełnieniem skrzydła pianką poliuretanową. Pianka 
zapewnia sztywność skrzydła, a przede wszystkim obniża wagę skrzydła drzwiowego co jest głównym 
argumentem przy stosowaniu systemów jezdnych i automatyki otwierania w drzwiach przesuwnych. 
Pianka poliuretanowa jest powszechnie stosowana przez producentów krajowych jak również 
zagranicznych. Drzwi z wypełnieniem skrzydła pianką poliuretanową otrzymały certyfikat PZH do 
stosowania w salach operacyjnych. 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz 
 
Pytanie 55.  
Czy dźwig osobowy widoczny na rysunkach w części remontowanej wchodzi w zakres wyceny? 
Jeżeli tak proszę o podanie szczegółowych parametrów. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 56.  
Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki i ślusarki 



 

Odpowiedź: Zamieszczone na stronie Zamawiającego – załącznik architektura3 
 
Pytanie 57. 
Proszę o uzupełnienie zestawienia wykazu stali zbrojeniowej 
Odpowiedź: Zamieszczone na stronie Zamawiającego – załącznik konstrukcja 
 
Pytanie 58.  
Proszę o uzupełnienie wykazu stali profilowej – konstrukcja stalowa dachu. 
Odpowiedź: Zamieszczone na stronie Zamawiającego – załącznik konstrukcja 
 
Pytanie 59. 
Proszę o podanie przykładowego typu płytek gresowych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga by spełniały normy i posiadały atesty i certyfikaty dopuszczające do 
zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. 
 
Pytanie 60.  
Proszę o podanie przykładowego rozwiązania odbojoporęczy 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga by były dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz spełniały normy i 
posiadały atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. 
 
Pytanie 61.  
Proszę o uzupełnienie Projektu zagospodarowania terenu i dróg 
Odpowiedź: Zamieszczone na stronie Zamawiającego – załącznik architektura3 
 
Pytanie 62.  
Proszę o uzupełnienie rysunku szykany 
Odpowiedź: Szykana wymieniona w załączniku nr 14 to taśma zwijana ostrzegająca i zabezpieczająca 
przed nieupoważnionym przejściem 
 
Pytanie 63.  
Proszę o uszczegółowienie opisu śluzy przelotowej. 
Odpowiedź:  Jest to śluza do podawania materiałów 
 
Pytanie 64. 
Proszę o zamieszczenie pełnego Projektu wykonawczego. Na podstawie projektu przetargowego nie 
da się rzetelnie wycenić ani wykonać prac. 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia został określony w dokumentach stanowiących podstawę ogłoszenia przetargu. 
Dokumentacja, na podstawie której prowadzone jest postępowanie jest kompletna i umożliwia 
złożenie ofert .   
 
Pytanie 65.  
Czy poręcze i balustrady na schodach wchodzą w zakres wyceny? 
Odpowiedź: Wycenę należy dokonać według dokumentacji 
 
Pytanie 66.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu złożenia projektu oświetlenia sal 
operacyjnych na etapie przetargu, na rzecz oświadczenia oferenta że, taki projekt zostanie wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia podpisania umowy? 
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 67. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia kart katalogowych 
wyposażenia i sprzętu na etapie przetargu na rzecz oświadczenia że, proponowane rozwiązania są 
równoważne bądź lepsze od wymienionych w załącznikach 10-14? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 68.  
W związku iż podstawą do sporządzenia oferty są kosztorysy, proszę o uzupełnienie zestawienia 
materiałów i urządzeń branży elektrycznej (udostępnienie pełnego kosztorysu ślepego z nakładami 
RMS). 
Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarami oraz załącznikami do SIWZ 
  
Pytanie 69. 
Z uwagi na nieprecyzyjną dokumentację przetargową oraz niekompletne przedmiary, proszę o 
przedłużenie terminu składania ofert do 31.01.2013 
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. 
 
Pytanie 70.  
Wnioskuję o wykreślenie zapisu §2B umowy. Oferent nie może oświadczyć, że dokumentacja jest 
kompletna i merytorycznie zgodna z obowiązującymi przepisami (ponieważ nie jest). Nie uwzględnia 
także wszystkich prac i nie pozwala rzetelnie określić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy. 
Odpowiedź: 
Jeżeli w ocenie oferenta dokumentacja jest niekompletna i niezgodna z obowiązującymi przepisami, 
oraz nie pozwala na rzetelne określenie wynagrodzenia, to wykreślanie z umowy wskazanego lub 
jakiejkolwiek innej klauzuli jest bezprzedmiotowe (nie spowoduje bowiem żadnej zmiany w 
stanowisku reprezentowanym przez oferenta). Zamawiający nie zgadza się z takimi sformułowaniami. 
W zakresie dokumentacji projektowej, umowy, czy też innych dokumentów (załączników) do SIWZ, 
można składać pytania, mające na celu wyjaśnienie wątpliwości, skutkujące ewentualną modyfikacją, 
uzupełnieniem, doprecyzowaniem ich treści      

Pytanie 71.  
Czy zamawiający dopuści lampy LEDowe (dotyczy załącznika nr 11/9 i 11/9a) w których kopuła 
satelitarna posiada zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego od 18cm do 32cm?.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 72.  
Czy zamawiający dopuści lampę zabiegową (dotyczy załącznika 11/10) w której kopuła ma 
zewnętrzną średnicę 530mm i regulowaną średnicę pola bezcieniowego w zakresie od 16cm do 31cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 73.  
Czy wycenie podlega projekt dla systemu przywoławczego ? Jeśli tak, to proszę uzupełnić załączniki 
przetargowe, ponieważ brak w nich rysunków syst. przywoławczego (tylko część opisowa) oraz brak 
przedmiaru robót dla systemu przywoławczego. 
Odpowiedź: Jest instalacja  domofonowa-przywoławcza( wg. przedmiaru robót). Natomiast  
instalacja   przyzywowa ( łóżkowa) nie występuje. 
 



 

Pytanie 74.  
Nie zamieszczono projektu wraz z rysunkami rozmieszczenia urządzeń dla instalacji dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego DSO. Czy zostały stworzone takowe rysunki? 
Odpowiedź: wg przedmiaru robót 
 
Pytanie 75. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dołączenia deklaracji zgodności z polskimi 
normami oraz certyfikatu PZH wydanego przez Państwowy Zakład Higieny dla systemu uzdatniania i 
dezynfekcji  powietrza (działającego na zasadzie fotokatalizy opartej na promieniowej jonizacji 
katalitycznej z wykorzystaniem powłoki hydrofilowej ) zamontowanego w modułach wentylacyjnych 
bloku operacyjnego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga 
 
Pytanie 76. 
Prosimy o wyjaśnienie czy lampa bezcieniowa sufitowa wykonana w technologii hybrydowej z ponad 
500 punktami świetlnymi ma być wyposażona w kamerę oraz system umożliwiający transmisję wideo 
i audio, który może służyć zarówno do celów dydaktycznych (transmisja obrazu z sal zabiegowych i 
operacyjnych na sale wykładowe) jak i do zdalnego konsultowania przebiegu zabiegów jak i operacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczenia lampy zgodnie z wymogami SIWZ. 
 

Pytanie 77.  
W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji stwierdzono szereg rozbieżności o istotnym 
znaczeniu dla zakresu i wartości oferty (np dotyczących ilości robót, doboru rozwiązań materiałowych 
itp.). Wobec tego bardzo prosimy o pilne i jednoznaczne określenie hierarchii ważności dokumentów 
przetargowych, którą należy  się kierować w przypadku stwierdzenia w jej obrębie  róznic, spośród;  
a. przedmiar inwestorski  
b dokumentacja techniczna część opisowa  
c. dokumentacja techniczna część rysunkowa  
d. wykazy (jak np pn. ‚„Wykończenie pomicszczeń”5  
e. specyfikacja techniczna  
Odpowiedź: 
W przypadku wyceny urządzeń jakie należy dostarczyć i zamontować należy kierować się 
poprawionym załącznikiem nr 11,12 oraz 13 wraz z kosztorysami dla tych załączników 
umieszczonymi przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej w dniu 14.12.2012r. W 
przypadku części budowlanej , przedmiar robót jest podstawowym dokumentem wg którego należy 
sporządzić ofertę cenową, natomiast załączoną dokumentację należy rozpatrywać jako całość 
 
Pytanie 78.  
Branża drogowa. Stwierdzamy, że przebieg projektowanej drogi pożarowej przedstawiony na rysunku 
Rys. 3 „Plan zagospodarowania” (plik pn.; Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu), w znaczącym 
stopniu różni się od usytuowania tejże drogi na rysunku Rys. l-D „PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU (droga pożarowa) (plik pn. rys. I-D. projekt zagospodarowania 
terenu-droga,pożarowa)  
Prosimy zatem o potwierdzenie, że obowiązującym rysunkiem, który w sposób wyczerpujący 
przedstawia roboty związane z drogą pożarową i stanowi podstawę wyceny tego elementu robót jest 
rysunek Rys. l-D „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (droga pożarowa), stanowiący 
integralny element części dokumentacji o zbiorczej nazwie „Droga pożarowa”  
Odpowiedź: 
W dniu 14.12.2012 roku na stronie Zamawiającego został zamieszczony schemat zagospodarowania 
terenu(Poglądowy zakres wykonywania inwestycji) . Przedmiar robót uwzględnia zakres robót z Etapu 
II oraz część robót z etapu I-ego (dogi i place od ulicy Parkowej) jak również konieczne do wykonania 
tymczasowe dojścia i dojazdy do projektowanego budynku objętego zakresem przetargu. 
W następnym etapie tymczasowe drogi i chodniki zostaną rozebrane. 
 



 

Pytanie 78 
W związku z licznymi rozbieżnościami dotyczącymi zakresu i lokalizacji robót związanych 
zagospodarowaniem terenu, tj. m.in. dla elementów.; 
a. krawężniki 
b. droga dojazdowa  
c. stanowiska postojowe  
d. chodniki  
e. pobocza gruntowe  
proszę o jednoznaczną informację, który z rysunków ma stanowić dla w/w elementów podstawę 
wyceny;  
1) Rys. A-I „Plan zagospodarowania” (plik pn. „.KORF-proj-bud-mapa l do500 (1) PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA”  
2) Rys. 3 „Plan zagospodarowania” (plik pn: Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu)  
W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi Zamawiającego, nie będzie możliwości choćby  
przybliżonej weryfikacji projektowanych zakresów robót (z uwzględnieniem stopnia  
uszczegółowienia w/w rysunków). Będziemy wtedy zmuszeni przyjąć ilości wynikające  
z przedmiaru Inwestorskiego — bez jakiejkolwiek ingerencji w rodzaj i ilość ujętych tam robót  
Odpowiedź: 
Ilości i zakres robót drogowych należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 
 
Pytanie 79 
Prosimy o przekazanie przez Zamawiającego dokumentacji obejmującej inwentaryzację terenów 
zielonych, pozwalającej mi.in. jednoznacznie określić położenie i ilość drzew przewidzianych do 
wycinki. Według aktualnie udostępnionej dokumentacji nie jest możliwa jakakolwiek weryfikacja 
zakresu tych robót.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków oraz dokumentacja dendrologiczną. Zamieszczone na 
stronie Zamawiającego,  
 
Pytanie 80 
Prosimy o przekazanie przez Zamawiającego dokumentacji obejmującej inwentaryzację istniejącego 
zagospodarowania, z uwypukleniem elementów przeznaczonych do rozbiórki, która pozwoli 
precyzyjnie określić zakres i ilość robót rozbiórkowych. Według aktualnie udostępnionej 
dokumentacji nie jest możliwa jakakolwiek weryfikacja zakresu tych robót.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji. Ilość robót należy przyjąć wg. przedmiaru robót. 
 
Pytanie 81 
Bardzo prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej (ze wskazanymi 
rzędnymi terenu istniejącymi i projektowanymi, określeniem warstw nośnych itd.), która 
umosliwi1aby analizę zakresu projektowanych robót ziemnych (odnoszących się zarówno do 
rozbudowy budynku, jak I robót drogowych i ukształtowania terenu). Według aktualnie udostępnionej 
dokumentacji nie jest możliwa jakakolwiek weryfikacja zakresu tych robót.  
Odpowiedź: 
Posiadana dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie Zamawiającego. Inwestor nie 
posiada bardziej szczegółowej dokumentacji. 
 
Pytanie 82 
Dotyczy sprzętu medycznego- kolumny. Prosimy Zamawiającego o : 
a. Dopuszczenie przycisków sterujących hamulcami pneumatycznymi umieszczonych w 
uchwytach służących do przemieszczania kolumny, znajdujących się na najniższej półce. 
Rozwiązanie takie jest bardzo ergonomiczne i wygodne dla użytkownika, który trzymając za uchwyt 
zwalnia odpowiedni hamulec przy pomocy kciuka, bez konieczności puszczania uchwytu. 
b. Udostępnienie jednoznacznego opisu gniazd teletechnicznej cyfrowej teletransmisji, który 
umożliwi nam ich rzetelne skalkulowanie i ujęcie w ofercie. 

Odpowiedź: 



 

a) Zgodnie z swiz 
b) Zamawiający informuje, iż nie należy uwzględniać w wycenie w kolumnach gniazd cyfrowej 
teletransmisji – należy wycenić tylko gniazdo RJ45 cat. 6 STP 
 
Pytanie 83 
Branża konstrukcja. W dokumentacji technicznej stwierdzono brak jakichkolwiek prac (żelbetowych, 
zbrojarskich, itp.) związanych ze wzmocnieniem („tzw. „podbiciem”) istniejących ław lub ścian 
fundamentowych. Nie ma zatem żadnej możliwości, żeby je skalkulować i zawrzeć w ofercie. Prosimy 
o:  
a. informację, czy takie praco są projektowane 
b, jeżeli prace takie są projektowane, to prosimy o udostępnienie dokumentacji, która w sposób 
jednoznaczny opisywałaby je  
Odpowiedź: 
Ilość prac związanych ze wzmocnieniem  ław i ścian fundamentowych należy przyjąć zgodnie z 
przedmiarem robót . 
 
Pytanie 84 
Bardzo proszę o potwierdzenie, że przed rozpoczęciem realizacji zadania, Zamawiający usunie ze 
wszystkich remontowanych pomieszczeń wszystkie elementy ich wyposażenia.  
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 85 
W otrzymanej dokumentacji elektrycznej stwierdzono następujące braki:  
a. brak schematu przekładki kabli związanych z kolizji z drogą pożarową  
b. brak dokumentacji instalacji DSO  
c. brak schematu (dokumentacji) oddymiania 
d. brak dokumentacji instalacji przyzywowej - rys. Pl do P3  
e. brak schematu rozdzielnicy RW1  
f. brak opisu wykonawczego do projektu elektrycznego. 
 Prosimy o pilne jej uzupełnienie. W przypadku nie udostępnienia dokumentacji wykonawczej, 
odnoszącej się do w/w element6w, nie będzie możliwości choćby przybliżonej weryfikacji zakresu 
odnoszących się do nich robót.  
Odpowiedź: 
Zamieszczone na stronie Zamawiającego, Roboty instalacji elektrycznej( podpunkty. a.,b.,c.,d.) należy 
wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 
a), f)- załączniki nr 1e do SIWZ oraz projekt sieci zewnętrznych;  
b), c), d)- załączniki nr 1b i 1c do SIWZ oraz rysunek E4a w załącznikach  elektryczna od 1 do 4;  
e) wyłączone z postępowania przetargowego- załączniki opis wykonanych części etapu I 
 
Pytanie 86 
W dokumentacji zawarto m.in. rysunek „TECH-1”, pn „Rzut przyziemia”. Przedstawiono na nim w 
spos6b schematyczny elementy wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeniach. Niektóre z nich, są 
dodatkowo oznaczone pewnymi symbolami/skrótami, które nie są przywołane w żadnej innej części 
dokumentacji. Uwzględniając stopień uszczegółowienia tego rysunku, nie ma najmniejszej 
możliwości, aby na jego podstawie dokonać jakiekolwiek analizy ilości i rodzaju oczekiwanego przez 
Zamawiającego wyposażenia, które ma zostać objęte niniejszym przetargiem, Prosimy zatem 
ponownie o potwierdzenie, że wykaz wyposażenia ujęty w „Kalkulacji zakupywanego sprzętu” 
(załącznik nr 14 do SIWZ), jest wiążący i kompletny 
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 87 
W opisie technicznym do projektu budowlanego-wykonawczego  (plik pn.:”Projekt budowlany.pdf) 
w punkcie 18.0 (dotyczącym warunków ochrony ppoż.), na stronie 37 ujęto zapis: „Brak szczegółowej  



 

inwentaryzacji infrastruktury podziemnej  na terenie działki  uniemożliwia jednoznaczne określenie w 
jakim stopniu stan istniejący odpowiada obowiązującym wymogom w tym zakresie określonym w 
przepisie jak na wstępie . W sytuacji gdy warunki lokalne oraz infrastruktura wodociągowa istniejąca 
na terenie działki OCR nie pozwalają na zrealizowanie zadań tak jak wyżej wspomniano , należy 
zgodnie z &4 , ust. 1 , pkt 5 , ppkt.3  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U.Nr 121 , poz.1139) zrealizować  powyższe zadanie i wymóg w postaci budowy 
przeciwpożarowego wody na terenie przedmiotowej działki o niezbędnym minimalnym zapasie wody 
uwzględniając doprowadzenie do tego miejsca  dojazdu pożarowego i realizacji zadania polegającego 
na zaprojektowaniu punktu czerpania wody do celów gaśniczych dla jednostek interwencyjnych straży 
pożarnej”. W  związku z w/w zapisem , prosimy o: 

a. udostępnienie szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury podziemnej na terenie działki 
b. informację , czy w ramach niniejszego przetargu projektowana jest budowa :zbiornika ppoż., 

doprowadzenie do niego dojazdu pożarowego , wykonanie punktu czerpania wody do celów 
gaśniczych(brak na ten temat jakiejkolwiek  wzmianki w dokumentacji). Jeżeli tak , to 
prosimy o przekazanie dokumentacji  , precyzyjne określającej związany z tym zakres robót , 
która umożliwi nam ich ewentualne skalkulowanie i zawarcie w ofercie. 

Odpowiedź: 
Instalacja  hydrantowa  zgodnie ze schematem projektu zagospodarowania terenu udostępnionego na 
stronie zamawiającego. Nie przewiduje się zbiornika wody do celów pożarowych ani punktu 
czerpania wody do celów gaśniczych . 
 
Pytanie 88  
Zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego  dokumentacją branży architektonicznej (rys. A-2 
Pn.:RZUT PRZYZIEMIA”) w części przebudowywanej OCR należy wykonać  szereg otworów w 
ścianach Istniejących. Na rysunkach branży konstrukcyjnej nie odnaleźliśmy informacji odnośnie  
jakichkolwiek  nadpróż ( stalowych , czy żelbetowych), niezbędnych dla ich zabezpieczenia 
(podparcia ścian ). Potrzebne informacje to: rodzaj ( w tym wysokość belek nadprożowych ) oraz ich 
długość . 
Dokumentacja zawiera jedynie rozwiązania nadpróż w strefie wejściowej do Izby Przyjęć oraz w 
obrębie dobudowanej windy ( rys. K-9 i K-10 branży konstrukcyjnej ). Informacja zawarta w opisie 
technicznym branży konstrukcyjnej (plik pn.:Korfantów OPIS-KONSTR. Pdf) brzmi :„Nad 
pozostałymi otworami osadzić stalowe belki nadprożowe z dwuteowników NP. 220 , NP200. 
NP160,NP120 kolejno z obu stron ściany.” Nie odnosi się on do kolejnych otworów i nie pozwala 
sporządzić rzetelnej wyceny. 
Bardzo prosimy o przekazanie rysunku(rzut przyziemia) z jednoznacznie opisanymi nadprożami, 
projektowanymi do wykonania , wraz z ich zestawieniem. Pragniemy również zauważyć , iż 
przedmiar dotyczący części przebudowywanej (plik pn: „Przedmiar robót-budowlany”pdf) w pozycji 
nr. 17 oraz 22 zawiera w naszej opinii zaniżone ilości dotyczące montażu opisywanych nadproży 
stalowych i prefabrykowanych. 
Odpowiedź: 
Belki, nadproża stalowe oraz nadproża prefabrykowane w części przebudowywanej należy przyjąć 
zgodnie z przedmiarem robót ( poz. 17,18,19,22). 
 
Pytanie 89 
Dotyczy dokumentacji przetargowej, część opisowa dla drogi pożarowej. W punkcie 7e)pn. „Wpływ 
obiektu na istniejącą szatę roślinną’’ zamieszczono m.in. zapis „Ponadto  przewiduje się zachowanie 
oraz pielęgnację pozostałej szaty roślinnej znajdującej się w najbliższym otoczeniu projektowanych 
obiektów”  
Prosimy o jednoznaczne określenie projektowanego zakresu robót, odnoszących się do tego zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie pod tym zapisem konieczność zabezpieczenia istniejącej zieleni przed 
zniszczeniem , a po zakończeniu budowy, uporządkowanie terenu , uzupełnienie zniszczonych 
nasadzeń , trawników , humusu itp.  
 
Pytanie 90 



 

Dotyczy sprzętu medycznego –kolumny. Prosimy Zamawiającego o : 
a. dopuszczenie zacisków wyrównania potencjału, które wystają ok. 10mm ponad powierzchnie 
kolumny. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonalność kolumny, a jest standardowym rozwiązaniem 
stosowanych przez wszystkich producentów kolumn.  Dotyczy kolumn z załączników 11/2, 11/3, 
11/14, 11/28. 
b. dopuszczenie półek o wymiarach 450mmx500mm. Wymiar różni się od wymaganego o 20mm co 
nie ma żadnego wpływu własności użytkowe półek. Dotyczy kolumn z załączników 11/2, 11/3, 11/14, 
11/28 
c. dopuszczenie  szerokości kolumn 400mm. Szerokość różni się od wymaganej o 15mm , co nie ma 
żadnego wpływu na własności użytkowe półek. Dotyczy kolumn z załączników 11/2, 11/3, 11/14, 
11/28 
d. dopuszczenie systemu ramion infuzyjnych- po stronie infuzyjnej i monitorującej, montowanego nie 
nad konsolą. , lecz do pionowych rur biegnących wzdłuż konsoli (służących do montażu właśnie 
wyposażenia tego typu) . Dotyczy kolumn z załącznika 11/14,pozycja 13 i 14  
e. dopuszczenie dwóch równych wysięgników przegubowych systemu ramion infuzyjnych o 
długościach 700mm każdy. Długość 700mm jest optymalna dla tego typu zastosowania i nie utrudnia 
pracy przy urządzeniu, które jest w pełni funkcjonalne. Dotyczy kolumn z załącznika 11/14 pozycja, 
13 i 14 
f. sprecyzowanie co ma mieć zasięg ramion 2900mm ? Dotyczy kolumny z załącznika 11/14 
Odpowiedź: 
a) Zamawiający dopuszcza 
b) Zamawiający dopuszcza 
c) Zgodnie z siwz 
d) Zgodnie z siwz  
e) Zgodnie z siwz 
f) Zamawiający informuje, iż wymaga długości całkowitej ramion z każdej ze stron minimum 
1600mm 
Pytanie 91 
Dotyczy instalacji gazów medycznych : 
a. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co oznacza określenie „multimedialny system przyzywowy 
dla uniwersalnego zestawu przyłóżkowego w izolatce” Prosimy o precyzyjny opis  jakie funkcje ma 
posiadać multimedialny przyzyw. 
b. Zamawiający oczekuje dostawy wysięgników teleskopowych z rur miedzianych. Prosimy o 
potwierdzenie ,że to błąd, a wysięgniki te mają być wykonane ze stali kwasoodpornej. Wysięgniki z 
rur miedzianych nie są przez nikogo produkowane, a ponadto ich walory estetyczne byłaby na bardzo 
niskim poziomie.  
c. Prosimy o precyzyjny opis gniazda do monitorowania pacjenta w systemie sufitowym, dla 4 łóżek 
w Sali OIT, który umożliwi nam ich rzetelne skalkulowanie i ujęcie w ofercie 
d. W opisie projektu dla separatki i opisany jest zestaw typu VS 100,natomiast na rysunku o nr GM-
2B”jest BS 600N Który z nich jest właściwy? 
e. W przedmiarze robót instalacyjnych, w pkt 10.1.2.3 ujęto szynę typu Modura. Proszę o 
potwierdzenie, że zamawiający oczekuje w tym punkcie dostawy znormalizowanej szyny medycznej 
25mmx10mm lub 30mmx10mm, do montowania dodatkowego wyposażenia  
f. Czy zamiast skrzynek zaworowo manometrycznych dla 6 gazów , Zamawiający  dopuści 2 skrzynki 
3-gazowe, spełniające wszystkie wymagania inwestora. 
g. Czy zamiast aparatów sygnalizacyjnych SG 6 ( powtarzaczy alarmu) dla 6gazów, Zamawiający 
dopuści dwa aparaty dla 3 gazów, spełniające wszystkie wymagania Inwestora. 
h. Prosimy o precyzyjny opis drenu z kaniulą 40% tlen (tj. jednoznaczne informacje n/t m. In. długości 
drenu, wyjaśnienie, co oznacza 40%tlenitp) który umożliwi nam rzetelne skalkulowanie go i ujęcie w 
ofercie. 
i. Co oznacza zapis „40% tlen dla masek dla dorosłych”?  
j. Czy zamawiający dopuści sygnalizatory zasilane napięciem 230V, które posiadają wewnątrz 
zasilacz 24V ?Zasilane nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność  i własności użytkowe 
sygnalizatorów. 
Odpowiedź: 
Ad3.a) opis zawarty w dokumentacji 
Ad3.b) jest to błąd w opisie 



 

Ad3.c) zgodnie z dokumentacją 
Ad3.d) Należy dostarczyć panele wg opisów z załącznika nr 11 
Ad3.e) Zamawiający nie wymaga dostarczania szyny typu Modura. 
Ad3.f) zamawiający dopuszcza 
Ad3.g) zamawiający dopuszcza 
Ad3.h) zgodnie z dokumentacją 
Ad3.i) zgodnie z dokumentacją 
Ad3.j) zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 92 
W udostępnionej dokumentacji występują istotne rozbieżności odnośnie do oczekiwanego przez 
Zamawiającego okresu gwarancji lub o potwierdzenie ze okres ten winien być wyznaczony w oparciu 
o kartę gwarancyjną producentów dostarczonego wyposażenia. 
Odpowiedź: 
Gwarancja na dostarczane urządzenia ma wynosić minimum 24 miesiące 
 
Pytanie 93 
Zamawiający w Załączniku nr 13 do SIWZ, w pozycji „UWAGI OGÓLNE” drugi myślnik, 
sformułował obowiązek sporządzenia projektu i dołączenia go do treści oferty. 
Zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych. Zamawiający, ustanawiający w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego kryteria oceny ofert dotyczące  właściwości wykonawcy, 
powinien żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia  postępowania. Szczegółowy wykaz tych dokumentów zawiera Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19maja 2006, w sprawie rodzajów dokumentów ,jakich może żądać  
Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Jest to katalog 
zamknięty, Zamawiającemu nie wolno żądać innych dokumentów. 
Dokumenty wymienione w rozporządzeniu [z 2004 r w sprawie rodzajów dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego…] dotyczą […] oceny spełnienia  przez wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niezależnie jednak od tych dokumentów 
Zamawiający może żądać od wykonawców również innych dokumentów, jeśli nie dotyczą one 
bezpośrednio oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu i jednocześnie, jak stwierdza art. 25 
prawa zamówień publicznych, są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.  
Umowa regulująca współpracę, wykonawców składających wspólną ofertę ( tzw. umowa konsorcjum) 
jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Projekt, którego przedłożenia domaga się Zamawiający nie został objęty zakresem Rozporządzenia, 
przez to nie może być przedmiotem żądania Zamawiającego. Co więcej, sporządzenie i przedłożenie 
projektu na etapie składania oferty spowoduje dodatkowych , znacznych i bezzwrotnych kosztów po 
stronie wykonawcy po stronie wykonawcy, a w efekcie przerzucenie ciężaru przygotowania 
dokumentacji projektowej na każdego z Wykonawców, bez względu zakres robót i obowiązki będące 
przedmiotem dalszej umowy.  
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie obowiązku załączenia projektu opisanego w 
Załączniku nr 13 do SIWZ, w pozycji „UWAGI OGÓLNE” drugi myślnik do oferty. 
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 
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 94. Dotyczy załącznika 13/7 – stacja cyfrowa (pkt 17 rozdzielczość monitora) 
1. Czy Zamawiający dopuści monitor o przekątnej min. 40” i rozdzielczości 1920 x 1080? Nie ma na 
rynku monitorów o przekątnej min. 40” i rozdzielczości 1600 x 1200. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści. 
 



 

Pytanie Nr 95 
W nawiązaniu do odpowiedzi jaką udzielił zamawiający na pytanie dotyczące świetlików dachowych  
prosimy o zamieszczenie na stronie rysunku ukazującego detal takiego rozwiązania , ponieważ 
odpowiedź zamawiającego w żaden sposób nie koresponduje z zamieszczoną dokumentacją 
techniczną ani z przedmiarami . Brak takiego rysunku uniemożliwia rzetelną wycenę . 
Odpowiedź: 
Opis świetlika zamieszczony na stronie Zamawiającego w dniu 14.12.2012 roku jest wystarczający do 
sporządzenia rzetelnej oferty. Ilość wg. załączonego przedmiaru robót . 
Pytanie Nr 96 
W nawiązaniu do odpowiedzi przekazanych w dniu 14.12.2012 roku prosimy o usunięcie z kosztorysu  
instalacji sanitarnych  pozycji , które nie mają być wycenione ( ze względu na powtórzenie ich w 
załącznikach) i przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu do wglądu . 
Odpowiedź: 
Nie należy wyceniać  w przedmiarach robót instalacyjnych tych samych pozycji (identycznych) które 
występują w załącznikach, pod warunkiem sprawdzenia faktycznych  ilości jakie określa 
dokumentacja i specyfikacja.  
Pytanie Nr  97 
W związku z odpowiedziami na zadane pytania i koniecznością uwzględnienia  licznych zmian w 
dokumentacji , a także zbliżający się okres świąteczny –urlopowy  zwracamy się z prośbą o 
przesunięcie terminu składania ofert . 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.  
 

          Zamawiający 

       Wojciech Machelski 

 

 

 


