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 Wrocław, 29.03.2022r. 
EZ/310/22 

 
Dotyczy: dialogu konkurencyjnego na Budowę  szpitala onkologicznego we Wrocławiu.  

znak sprawy ZP/PN/93/18/NPR/AW 

 
INFORMACJA NR 4 

DLA WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO SKŁADANIA OFERT 
 

Do: 

Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. ; Strabag AG; Architekton Sp. z o.o. 
 

Konsorcjum: Warbud S.A.; Industria Project Sp. z o.o.; WSA Venture Sp. z o.o.; CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION SAS; CITINEA SAS 

 
Konsorcjum: VAMED Polska Sp. z o.o.; VAMED Standoretntwicklung und Engineering GmbH; VAMED 

Health Project GmbH; LHI Leasing Polska Sp. z o.o. 

 
Konsorcjum: PORR S.A.; Mosty Łódź S.A.; PORR BAU GMBH 

 
Sinohydro Corporation Limited 

 

oraz na stronę: http://www.zamowienia.dco.com.pl  
 

Szanowni Państwo, 
  

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii działając z art. 38 ust. 3 i 4 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z uwzględnieniem częściowym odwołań do KIO z dnia 

14.02.2018r., wyjaśnia oraz zmienia SIWZ jak następuje. 

 
CZĘŚĆ I – PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający może załączyć opis wymaganych parametrów lamp operacyjnych i zabiegowych? W 

zestawieniu sprzętu specjalistycznego są one zawarte, natomiast brak opisu. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający informuje, że Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu lamp operacyjnych 

i zabiegowych. 
 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby drzwi obrotowe zewnętrzne nie posiadały drzwi wewnętrznych 
przesuwnych? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2 

Tak, Zamawiający dopuszcza aby zewnętrzne drzwi obrotowe nie posiadały drzwi wewnętrznych 

przesuwnych. 
 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby drzwi obrotowe zewnętrzne były 3–skrzydłowe? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 
Tak, Zamawiający dopuszcza aby drzwi zewnętrzne obrotowe były 3 skrzydłowe. 

http://www.zamowienia.dco.com.p/
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie drzwi w śluzach objęte blokadą krzyżową były automatyczne? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający wymaga, aby w śluzach, gdzie zastosowano blokadą krzyżową, drzwi zlokalizowane 
bezpośrednio do pomieszczeń czystych były w wykonaniu automatycznym, zaś dla pozostałych drzwi 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga drzwi automatycznych.  
 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie zamiast dwóch mechanizmów tj. trzymacza 
elektromagnetycznego na samozamykacz jednego mechanizmu tj. samozamykacza blokada 

elektromechaniczną wbudowaną w szynie samozamykacza? Dotyczy poz. drzwi DW-SP. Będzie to 
wówczas korelowało z zapisami 4.8.7.1. wyposażenie drzwi wymagania dodatkowe. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający wymaga stosowania samozamykaczy z elektromechaniczną blokadą w przypadku 

stosowania dwóch systemów. 
 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie blokady położenia otwarcia do kąta 135 st.? Dotyczy pozycji 

DW-AW. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający dopuszcza ograniczenie blokady położenia otwarcia do kąta 135 st. w pozycji DW-AW, pod 
warunkiem jednak wykazania w projekcie wykonawczym, że dana zamiana nie wpłynie istotnie na 

komunikację personelu i użytkownika po obiekcie. 
 

Pytanie nr 7 

Zamawiający w 4.8.7.1 dla samozamykaczy drzwi jednoskrzydłowych przywołuje zgodność z normą DIN 
SPEC 1104. Norma ta nie jest praktykowana na rynku polskim. Główną normą stosowaną w Polsce jest 

norma PN EN 1154. Czy Zamawiający dopuszcza pominięcie zgodności samozamykaczy z normą DIN 
SPEC 1104? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie zgodności samozamykaczy z normą  DIN SPEC 1104. 

 
Pytanie nr 8 

Prosimy o wyjaśnienie zakresu ilościowego następującego sprzętu specjalistycznego który to ma zostać 
wyceniony : 

• Kolumna anestezjologiczna 

• Kolumna chirurgiczna 
• Kolumna do sal wybudzeniowych 

• Mosty sufitowe dwu stanowiskowe 
• Panele przyłóżkowe pionowe 

• Panele przyłóżkowe poziome 

• Kolumna intensywnej terapii 
Bilans ilościowy dla miejsca zastosowania prezentowany w odpowiednim załączniku ( 15a, 15b, 15c, 

15d, 15e, 15f, 15g ) nie odpowiada zestawieniu ilościowemu wykazanemu w dokumencie 
20008_DCOZestawienie 

ilościowe – sprzęt specjalistyczny. 

Jakie ilości sprzętu wykazanego w specyfikacji cenowej, grupa VI sekcja 6.1 sprzęt specjalistyczny 
powinny być kosztorysowane w kpl.? 
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Odpowiedź na pytanie nr 8 

Do przygotowania oferty należy korzystać z zestawienia ilościowego zamieszczonego w poszczególnych 
załącznikach 15 a-g. 

 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający obejmie również waloryzacją sprzęt wykazany w specyfikacji cenowej, Grupa VI sekcja 

6.1 Sprzęt specjalistyczny tak samo jak objęte waloryzacją są pozostałe składniki specyfikacji cenowej 
? 

Zmiany cen surowców jak i komponentów będących składnikiem oraz wyposażeniem sprzętu 

specjalistycznego wykazanego w grupie VI, sekcja 6.1 w ostatnich 12 mc wzrósł około 12-15% co przy 
wartości kontraktu realizowanego na przełomie 51 miesięcy może mieć realny wpływ na koszt 

wykonania przedmiotu kontraktu. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zakres prac objętych waloryzacją został szczegółowo opisany we wzorze umowy i załączniku numer 4 

do SIWZ. Zamawiający nie planuje zmiany w tym zakresie. 

 
Załącznik nr.15a KW - Kolumna anestezjologiczna 

 
Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający w zakresie opisanego wyposażenia kolumny anestezjologicznej zrezygnuje z 

wymagania 2 schowków na nadmiar przewodów na rzecz wyposażenia kolumny w system ukrywania i 
organizacji przewodów, który to zlokalizowany jest na całej długości bocznego panelu kolumny ? Takie 

rozwiązanie dla kolumny z podwieszonym aparatem anestezjologicznym staje się bardziej funkcjonalne. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie polegające 

na wyposażeniu kolumny w system ukrywania i  organizacji przewodów, który to zlokalizowany jest na 

całej długości bocznego panelu kolumny. 
 

Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający w zakresie opisanego wyposażenia kolumny anestezjologicznej zrezygnuje z 

wymagania dostarczenia szyny montażowej dookólnej 1szt. na rzecz wyposażenia kolumny w 1 szt. 

szyny mocowaną na tylnej ścianie kolumny? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie polegające 

na wyposażeniu kolumny w 1 szt. szyny mocowaną na tylnej ścianie kolumny. 
 

Załącznik nr.15b KW - Kolumna chirurgiczna 

 
Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający w zakresie opisanego wyposażenia kolumny chirurgicznej zrezygnuje z wymagania 4 
schowków na nadmiar przewodów na rzecz wyposażenia kolumny w system ukrywania i organizacji 

przewodów o długości min 70 cm, który to zlokalizowany jest na bocznym panelu kolumny oraz 

dodatkowo jednym schowku zlokalizowanym pod półką obok szuflady? 
Pojemność opisanych schowków zapewnia dogodne ukrycie nadmiaru przewodów z urządzeń 

posadowionych na 4 półkach kolumny. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie polegające 
na wyposażeniu kolumny w system ukrywania i organizacji przewodów o długości min 70 cm, który to 
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 zlokalizowany jest na bocznym panelu kolumny oraz dodatkowo wyposażenie kolumny w jeden schowek 
zlokalizowany pod półką obok szuflady. 

 
Pytanie nr 13 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie półek o wymiarach 530x480mm wyposażonych w boczne 

szyny montażowe zamiennie do wyspecyfikowanych w opisie półek o wymiarach 430x440mm ? 
Wnioskowane rozwiązanie zapewnia optymalny montaż szuflady oraz schowka na kable pod dolną półką. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszczai rozwiązanie polegające 

na zastosowanie półek o wymiarach 530x480mm wyposażonych w boczne szyny montażowe. 
 

Załącznik nr.15c KW - Kolumna do sal wybudzeniowych 
 

Pytanie nr 14 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie półek o wymiarach 530x480mm wyposażonych w boczne 

szyny montażowe zamiennie do wyspecyfikowanych w opisie półek o wymiarach 430x440mm? 

Wnioskowane rozwiązanie zapewnia optymalny montaż szuflady oraz schowka na kable pod dolną półką. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 14 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie polegające 

na zastosowanie półek o wymiarach 530x480mm wyposażonych w boczne szyny montażowe. 

 
Załącznik nr.15c KW - Kolumna do sal wybudzeniowych 

 
Pytanie nr 15 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie po stronie infuzyjnej oraz po stronie aparaturowej półek o 
wymiarach 530x480mm wyposażonych w boczne szyny montażowe zamiennie do wyspecyfikowanych 

w opisie półek o wymiarach 430x440mm? 

Wnioskowane rozwiązanie zapewnia optymalny montaż szuflady oraz schowka na kable pod dolną półką. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 15 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie polegające 

na zastosowanie półek o wymiarach 530x480mm wyposażonych w boczne szyny montażowe. 

 
Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający może załączyć opis wymaganych parametrów lamp operacyjnych i zabiegowych? W 
zestawieniu sprzętu specjalistycznego są one zawarte, natomiast brakuje do nich opisu technicznego. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający informuje, że lampy operacyjne i zabiegowe nie są objęte przedmiotem zamówienia. 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy 

 
Pytanie nr 17 

Prosimy o zmodyfikowanie definicji Okresu Gwarancji zamieszczonej w art. 1.1.21 wzoru umowy w 

następujący sposób (tekst przekreślony należy usunąć, a pogrubiony wstawić): „Okres Gwarancji – 
oznacza najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wymieniony w artykule 8.1 Kontraktu dotyczący 
poszczególnych Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, wydłużony zgodnie z artykułem 8.12 Kontraktu 
w odniesieniu do elementów podlegających naprawie lub wymianie, jeżeli wydłużenie takie 
będzie miało zastosowanie”. Wyjaśniamy, że obecne brzmienie zapisu sugeruje, że cały przedmiot 

umowy jest objęty 
jednym „najdłuższym” okresem gwarancji, podczas gdy okresy gwarancji wymienione w art. 8.1 wzoru 



                                                                                                                 
 

Strona 5 z 109 
 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  

faks: 71 36-89-219 

NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868 

  

 umowy są różne dla poszczególnych zakresów przedmiotu umowy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 17 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zwraca jednak uwagę na zmiany dokonane w pkt 8.1 wzoru 

umowy. 

 
Pytanie nr 18 

W nawiązaniu do art. 1.1.23 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie definicji Polecenia Zmiany. 
Definicja ta nie została przewidziana w art. 10.1 wzoru umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu pkt 10.1 wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 19 

W nawiązaniu do definicji Urządzeń zawartej w art. 1.1.41 oraz w związku z przewidzianymi we wzorze 
umowy obowiązkami do dokonania regulacji i optymalizacji Urządzeń, prosimy o wyjaśnienie, czy 

Urządzeniami są elementy wchodzące w zakres Dostaw Wykonawcy, jak również o sprecyzowanie jakie 

konkretnie Urządzenia mają podlegać obowiązkowi regulacji i optymalizacji. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 19 
Zamawiający potwierdza, że Urządzenia oznaczają elementy wchodzące w zakres Dostaw i 

doprecyzował definicję Urządzeń. Obowiązek regulacji i optymalizacji dotyczy wszystkich Urządzeń 

pozostających w zakresie Przedmiotu Zamówienia. 
 

Pytanie nr 20 
W nawiązaniu do art. 1.6.2 wzoru umowy, prosimy o zmianę hierarchii dokumentów poprzez nadanie 

Załącznikowi nr 2 - Procedury Odbiorowe rangi dokumentu wyższego rzędu niż Załącznik nr 1 – Książka 
Procedur. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokonał modyfikacji zapisu wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 21 

W nawiązaniu do art. 1.7.1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę oraz 

uzyska zgodę podmiotu tworzącego na przelew wierzytelności wykonawcy wynikających z Kontraktu na 
instytucję finansującą wykonawcę. Powyższe zgody są niezbędne do spełnienia przez wykonawcę 

wymogu częściowego sfinansowania zamówienia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 21 
Zamawiający, ze względu na przepisy ustawy o działalności leczniczej, nie może złożyć takiej deklaracji 

na obecnym etapie postępowania. Zamawiający zawarł we wzorze umowy następującą deklarację: 

"Zamawiający oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby uzyskać zgodę organu założycielskiego na 
cesję wierzytelności." 

  
Pytanie nr 22 

W nawiązaniu do art. 1.7.3 wzoru umowy, prosimy aby przeniesienie praw i obowiązków Zamawiającego 

na podmiot inny niż instytucja finansująca było uzależnione od zgody wykonawcy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 22 
Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 23 
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 W nawiązaniu do art. 1.11.3 wzoru umowy, prosimy o modyfikację zdania (tekst pogrubiony należy 
wstawić): „W przypadku braku odmiennych postanowień Umowy Konsorcjum płatność następować 
będzie za pośrednictwem rachunku escrow”. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany wzoru umowy. 
 

Pytanie nr 24 
W nawiązaniu do art. 2.1.1 wzoru umowy i art. 2.1.1 lit. (b) wzoru umowy, prosimy o ujednolicenie 

rozbieżnych terminów przekazania Terenu Budowy Wykonawcy (obecnie 30 dni i 14 dni) i skrócenie 

tego terminu do 7 dni.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 24 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wyjaśnia, że termin 30 dni to maksymalny termin na 

przekazanie Terenu Budowy, a termin 14 dni to termin liczony od powiadomienia, więc nie ma 
sprzeczności w zapisie. 

 

Pytanie nr 25 
W nawiązaniu do art. 2.4 wzoru umowy, prosimy o dodanie wyraźnego zapisu, że wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wszelkie negatywne konsekwencje związane z brakiem decyzji środowiskowej, o 
którą wystąpił Zamawiający (odmowa, opóźnienie wydania, konieczność zmiany), oraz że taka sytuacja 

będzie stanowić podstawę do zmiany terminu realizacji Kontraktu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 25 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wyjaśnia, że Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie winy, tak więc jeśli konieczność zmiany decyzji środowiskowej wynikać 

będzie z treści wniosku złożonego przez Zamawiającego (tj. z winy Zamawiającego), to wykonawca nie 
będzie ponosić odpowiedzialności ani za zmianę tej decyzji, ani za skutki konieczności dokonania tej 

zmiany, przede wszystkim w postaci niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia. Co 

więcej, na bazie decyzji środowiskowej ma powstać projekt budowlany, którego autorem będzie 
wykonawca. W takim stanie rzeczy, jeśli konieczność zmiany decyzji środowiskowej wynikać będzie z 

odmiennych rozwiązań przyjętych przez wykonawcę w procesie projektowania, to po stronie wykonawcy 
spoczywać będzie odpowiedzialność za zmianę decyzji i jej skutki. 

 

Pytanie nr 26 
W nawiązaniu do art. 3.1.1 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w poniższym 

zdaniu (tekst pogrubiony należy wstawić): „Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować cały Szpital, 
wraz z wyposażeniem i sprzętem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Szpitala w zakresie 
wynikającym z PFU.”.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 26 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wskazuje, że wykonawca zobowiązany będzie wykonać 
kontrakt w formule zaprojektuj i wybuduj tak, aby uzyskać w pełni fukcnonalny Szpital, z wyłączeniem 

Dostaw Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 27 

W nawiązaniu do wymogu uzyskania wszelkich decyzji i postanowień administracyjnych, zgód, 
zatwierdzeń, dopuszczeń i opinii właściwych organów zgodnie z art. 3.1.3 wzoru umowy, prosimy o 

sprecyzowanie oraz wskazanie jakie konkretnie decyzje, postanowienia uzgodnienia i inne wydane 
dokumenty administracyjne są obecnie w posiadaniu Zamawiającego, lecz termin ich ważności upłynie 

w trakcie realizacji Kontraktu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 27 



                                                                                                                 
 

Strona 7 z 109 
 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  

faks: 71 36-89-219 

NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868 

  

 Zamawiający przekazał w ramach SIWZ wszystkie posiadane dokumenty. Zamawiający jest w trakcie 
procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację 

geologiczno-inżynierską. GW zobowiązany jest do wyceny prac na bazie przekazanych materiałów, 
warunków, itp. W przypadku ich aktualizacji w sposób, który spowoduje zmianę prac, zmiana ta zostanie 

rozliczona zgodnie z procedurą zmiany. 

 
Pytanie nr 28 

W nawiązaniu do pkt 3.2.3 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie zwrotu „odpowiednio przedłużony 
okres ważności”.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 28 
Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy, aby doprecyzować ten zapis. 

 
Pytanie nr 29 

W nawiązaniu do pkt 3.2.6 lit. (a) wzoru umowy, prosimy o zmianę wysokości kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu z 10% na 5%.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 29 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 30 

W nawiązaniu do art. 3.3.4 wzoru umowy, prosimy o uzupełnienie w zapisie, że dowody zapłaty, które 

ma przedstawić Wykonawca na żądanie Zamawiającego, dotyczą należnego Podwykonawcom i 
wymagalnego wynagrodzenia.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 30 

Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany we wzorze umowy. 
 

Pytanie nr 31 

W nawiązaniu do art. 3.4.1 wzoru umowy, prosimy o wykreślenie w zdaniu drugim zwrotu „zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu” lub o modyfikacje zapisu w następujący sposób (tekst 

przekreślony należy usunąć, a pogrubiony wstawić): „W terminie 30 dni od dnia Wejścia w Życie Umowy 
Wykonawca przedstawi plan zagospodarowania Terenu Budowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 
i Inżyniera Kontraktu określonymi w art. 3.5.2 Kontraktu”. Wytyczne dotyczące planu 

zagospodarowania Terenu Budowy powinny być określone już w Kontrakcie.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 31 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, jednakże w pkt 3.4.1 uzupełnił odwołanie do Załącznika nr 

5 zawierającego wytyczne. 
 

Pytanie nr 32 

W nawiązaniu do art. 3.4.2 wzoru umowy, prosimy o dodanie zapisu, że jakiekolwiek podmioty trzecie 
wchodzące na Teren Budowy muszą przestrzegać wytycznych Wykonawcy, a ich wejście musi być 

uprzednio uzgodnione z Wykonawcą.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 32 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wskazuje, że obowiązek taki jest wskazany w pkt 3.5.2 (d). 
 

Pytanie nr 33 
W nawiązaniu do obowiązku skoordynowania terminów Dostaw Zamawiającego z Harmonogramem 

Realizacji Kontraktu zgodnie z art. 3.8.8 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie kiedy i 

w jaki sposób Wykonawca pozna terminy Dostaw Zamawiającego.  
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 Odpowiedź na pytanie nr 33 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z 3.1.1 " Wykonawca ponadto wskaże terminy, w których 

Zamawiający powinien dostarczyć Dostawy Zamawiającego." Ponadto, zgodnie z 3.8.8, Wykonawca 
odpowiada za uszkodzenie Dostaw Zamawiającego od momentu ich dostarczenia na Teren Budowy. 

Oznacza to, że po stronie Wykonawcy jest wskazanie Zamawiającemu maksymalnych terminów, w 

których Dostawy Zamawiającego mają znaleźć się na Terenie Budowy, z uwzględnieniem obowiązków 
Wykonawcy w zakresie przechowywania Dostaw Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 34 

W nawiązaniu do art. 3.8.8, art. 3.11.2, art. 10.11.2, art. 14.7 i art. 19.7 wzoru umowy, prosimy o 

wyjaśnienie pojęcia „Harmonogram Realizacji Kontraktu”. We wzorze umowy brak jest definicji oraz 
postanowień wprowadzających obowiązek przygotowania Harmonogramu Realizacji Kontraktu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 34 

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy i dodał definicję Harmonogramu Realizacji Kontraktu. 
 

Pytanie nr 35 

W nawiązaniu do art. 3.10 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże Wykonawcy 
miejsca poboru mediów i zamontowania urządzeń pomiarowych na media, które będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy. Prosimy również o informację, jeżeli dostęp do jakichkolwiek mediów znajduje 
się poza obrębem Terenu Budowy i wymagał będzie uzyskania prawa dostępu do nieruchomości od 

podmiotu trzeciego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 35 

Zamawiający informuje, że miejsca poboru mediów leżą w gestii Wykonawcy, z uwzględnieniem 
udostępnionych dokumentów. 

 
Pytanie nr 36 

W nawiązaniu do art. 3.12.4(a) wzoru umowy, prosimy o wydłużenie terminu na złożenie powiadomienia 

i wymaganych informacji z 5 dni do 5 dni roboczych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 36 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 37 
W nawiązaniu do art. 3.12.4(b) wzoru umowy, prosimy o usunięcie warunku: „o ile realizacja przez 
Wykonawcę robót budowlanych na innych frontach robót nie będzie w tym czasie możliwa”. Jest to 
warunek nadmierny, który nie powinien wpływać na prawo wykonawcy do przedłużenia terminu 

realizacji Kontraktu w sytuacji wystąpienia zmian warunków gruntowych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 37 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 38 
W nawiązaniu do art. 4.5 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie czy przekazywanie 

Dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu ma następować w trybie określonym w Książce 

Procedur czy w Procedurach Odbiorowych. Wskazujemy, że w Książce Odbiorów nie ma opisanej 
procedury zatwierdzania Dokumentacji, lecz znajduje się ona w Procedurach Odbiorowych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 38 

Procedura odbioru Dokumentacji jest uregulowana w Załączniku Procedury Odbiorowe. Zamawiający 

wskazuje, że wszystkie odbiory odbywać się będą zgodnie z Załącznikiem Procedury Odbiorowe. 
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 Pytanie nr 39 
W nawiązaniu do art. 4.6 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie terminu 7 dni od otrzymania danej 

części Dokumentacji na zgłoszenie uwag przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 39 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 40 
W nawiązaniu do art. 4.7 wzoru umowy, prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku niepowiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w terminie 10 Dni Roboczych o podtrzymaniu 

zgłoszonych uwag, uznaje się, że Zamawiający lub Inżynier Kontraktu nie podtrzymują uwag.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 40 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 41 

W nawiązaniu do art. 4.8 wzoru umowy, prosimy o dopisanie, że dopuszczalne są nie więcej niż dwie 

tury uwag składanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 41 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 42 
W nawiązaniu do art. 7.1 wzoru umowy, prosimy o wskazanie we wzorze umowy terminów realizacji 

Kamieni Milowych, ewentualnie o wskazanie we wzorze umowy załącznika do umowy określającego te 
terminy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 42 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wskazuje, że terminy realizacji Kamieni Milowych wskazane 

są w PFU. 
 

Pytanie nr 43 
W nawiązaniu do art. 7.3.2 wzoru umowy, prosimy o skrócenie terminu na podpisanie Protokołu Odbioru 

Ostatecznego z 14 dni roboczych do 5 dni roboczych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 43 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 44 
W nawiązaniu do art. 8.3.2 wzoru umowy, prosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający zwróci Wykonawcy 

wszelkie koszty związane z podjęciem działań zabezpieczających przed dalszymi szkodami. Wniosek ten 

uzasadniony jest tym, że postanowienie nakłada na Wykonawcę obowiązek podjęcia działań 
zabezpieczających w przypadku wystąpienia wad, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 44 

Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 45 

W nawiązaniu do art. 8.8 wzoru umowy, prosimy o zmianę terminu 4 godzin na 1 dzień roboczy oraz 
terminu 24 godzin na 2 dni robocze. Tak krótkie, określone w godzinach czasy reakcji znacząco wpłyną 

na wzrost cen ofert.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 45 
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 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 46 
W nawiązaniu do art. 8.9 wzoru umowy, prosimy o zmianę terminu 12 godzin na 2 dni robocze oraz 

terminu 72 godzin na 5 dni roboczych. Tak krótkie, określone w godzinach czasy reakcji znacząco wpłyną 

na wzrost cen ofert.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 46 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 47 
W nawiązaniu do art. 8.12 wzoru umowy, prosimy o modyfikacje zapisu poprzez usunięcie obecnego 

brzmienia i wprowadzenie następującego:  
 

Odpowiedź na pytanie nr 47 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że pkt 8.10 i 8.11 stanowią, 

odpowiednio, o przedłużeniu gwarancji o okres usuwania wady i rozpoczęciu biegu gwarancji na nowo 

w przypadku wymiany elementu na nowy. Postanowienie punktu 8.12 jest postanowieniem korzystnym 
dla wykonawcy i ustanawia datę graniczną wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych tak, aby okres 

gwarancji nie ulegał przedłużeniu/ rozpoczynał swój bieg na nowo - na podstawie odpowiednio 
postanowień pkt 8.10 i 8.11 Kontraktu - w nieskończoność. 

 

Pytanie nr 48 
„Okres Gwarancji wydłużony na podstawie art. 8.10 i 8.11 dotyczy wyłącznie elementów Robót 
Budowlanych, Dostaw i Usług, w których wystąpiły wady, i które podlegały naprawie lub wymianie 
zgodnie z art. 8.10 lub 8.11, i w każdym przypadku zakończy się on nie później niż z upływem okresu 
liczonego jako n-lat + 1 rok, gdzie n oznacza najdłuższy okres gwarancji zgodnie z Ofertą Wykonawcy”.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 48 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że pkt 8.10 i 8.11 stanowią, 
odpowiednio, o przedłużeniu gwarancji o okres usuwania wady i rozpoczęciu biegu gwarancji na nowo 

w przypadku wymiany elementu na nowy. Postanowienie punktu 8.12 jest postanowieniem korzystnym 
dla wykonawcy i ustanawia datę graniczną wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych tak, aby okres 

gwarancji nie ulegał przedłużeniu/ rozpoczynał swój bieg na nowo - na podstawie odpowiednio 

postanowień pkt 8.10 i 8.11 Kontraktu - w nieskończoność. 
 

Pytanie nr 49 
Obecne brzmienie art. 8.12 oznacza, że niezależnie od okresów gwarancji przewidzianych w art. 8.1 dla 

poszczególnych zakresów prac oraz niezależnie od postanowień art. 8.10 i art. 8.11, Okres Gwarancji 
dla całego przedmiotu umowy będzie o rok dłuższy od najdłuższego okresu gwarancji. Postanowienie 

automatycznie wydłużające okres gwarancji na cały przedmiot umowy o cały rok stoi zatem w 

sprzeczności z pozostałymi zapisami wzoru umowy oraz z kryterium oceny ofert i skutkuje 
wprowadzeniem rażąco długiego okresu gwarancji na cały przedmiot umowy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 49 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że pkt 8.10 i 8.11 stanowią, 

odpowiednio, o przedłużeniu gwarancji o okres usuwania wady i rozpoczęciu biegu gwarancji na nowo 
w przypadku wymiany elementu na nowy. Postanowienie punktu 8.12 jest postanowieniem korzystnym 

dla wykonawcy i ustanawia datę graniczną wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych tak, aby okres 
gwarancji nie ulegał przedłużeniu/ rozpoczynał swój bieg na nowo - na podstawie odpowiednio 

postanowień pkt 8.10 i 8.11 Kontraktu - w nieskończoność. 

 
Pytanie nr 50 
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 Prosimy o usunięcie art. 8.15 wzoru umowy. Procedura postępowania w ramach Gwarancji i Rękojmi 
powinna być uregulowana we wzorze umowy lub załącznikach do wzoru umowy znanych wykonawcy 

na dzień składania oferty.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 50 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wskazuje, że Książka Procedur będzie zawierała szczegóły 
nie wpływające na podstawowe obowiązki GW w ramach gwarancji, które wskazane są w pkt 8 

Kontraktu. Książka Procedur będzie wskazywać przede wszystkim sposoby i tryb komunikacji stron. 
 

Pytanie nr 51 

W nawiązaniu do art. 9.2 wzoru umowy, prosimy o zmianę zwrotu „Protokołu Odbioru Ostatecznego” 
na „Protokołu Odbioru Końcowego”. Teren budowy jest przekazywany Zamawiającemu po odbiorze 

końcowym. W okresie gwarancji Wykonawca ma wykonywać obowiązki gwarancyjne, a nie sprawować 
ochronę i nadzór szpitala.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 51 

Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 52 

W nawiązaniu do art. 10.2.1 wzoru umowy, prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób (tekst 
przekreślony należy usunąć): „Zmiany i przestoje trwające nieprzerwanie dłużej niż 7 dni lub trwające 
łącznie w okresie realizacji Kontraktu ponad 14 dni, a spowodowane przez istnienie okoliczności, o 
których mowa w art. 3.12.3 Kontraktu.”. Brak jest podstaw aby roszczenie o zmianę terminu 
przysługiwało tylko wówczas, jeżeli przeszkoda niezależna od Wykonawcy trwa dłużej niż 7 lub 14 dni.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 52 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 53 

W nawiązaniu do art. 10.2.3(a) wzoru umowy, prosimy o usunięcie sformułowania „o więcej niż 30 dni 
w stosunku do terminu ustawowego”. Ryzyko opieszałości organów administracji nie powinno obciążać 

Wykonawcy.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 53 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający, wprowadzając takie ograniczenie, zmierza do 
ograniczenia takich sytuacji wyłącznie do istotnych opóźnień organu, gdyż nie każde drobne późnienie 

w uzyskaniu danych decyzji powinno wpływać na wydłużenie terminu realizacji - nie zawsze bowiem 
będzie się ono wiązać z koniecznością wstrzymania prac. Co więcej, jako że kontrakt realizowany będzie 

w formule "zaprojektuj i wybuduj", to wykonawca w pełni odpowiadać będzie za sposób jego 
prowadzenia, organizację prac nad projektem, a następnie nad realizacją robót, tak więc po jego stronie 

jest też zaplanowanie, z odpowiednim zapasem czasu, wystąpień o pozyskanie uzgodnień, decyzji 

właściwych organów wymaganych do wykonania Przedmiotu Zamówienia 
 

Pytanie nr 54 
W nawiązaniu do art. 10.4.4 wzoru umowy, prosimy o zmianę limitu rezygnacji z 10% do 5%. Prosimy 

również o dodanie zapisu, że w przypadku rezygnacji z części Przedmiotu Kontraktu przez 

Zamawiającego, Zamawiający pokryje koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu dokonania przed 
datą rezygnacji zamówienia u Podwykonawców Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług, które nie zostały 

wykonane do daty rezygnacji, w tym koszty związane z zakupem materiałów i zapłaconymi zaliczkami.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 54 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający przypomina, że rezygnacja na podstawie 10.4.4 
stanowi zmianę Kontraktu wprowadzaną w drodze aneksu, więc wymagającą zgody obu stron umowy. 
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Pytanie nr 55 

W nawiązaniu do art. 10.5 wzoru umowy, prosimy o dodanie w tym zapisie również przypadków 
określonych w art. 10.2.1 i art. 10.3.4 (odmienne warunki terenowe) jako przypadków obligatoryjnej 

zmiany Kontraktu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 55 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 56 

Prosimy o usunięcie art. 10.6.3 wzoru umowy. W przypadku jeżeli Wykonawca wyceni roboty dodatkowe 
lub zamienne zgodnie z zasadami określonymi w art. 10.6.2 wzoru umowy, Zamawiający nie powinien 

mieć możliwości powierzenia robót dodatkowych lub zamiennych innemu podmiotowi. Zamawiający nie 
powinien mieć również możliwości samodzielnego, arbitralnego ustalania wartości robót zaniechanych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 56 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 57 

W nawiązaniu do art. 10.8 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie automatyzmu waloryzacji 
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie. Prosimy aby 

waloryzacja dotyczyła całego wynagrodzenia, a nie tylko robót budowlanych. Ponadto wnosimy aby w 

przyjętym modelu indeksacji Wykonawca nie był dodatkowo zobowiązywany do wykazywania wpływu 
wzrostu cen na koszty i przedkładania dowodów, gdyż jest to faktyczne ograniczenie mechanizmu 

waloryzacji. Skorzystanie z wybranej metody indeksacji nie powinno wymagać przeprowadzenia przez 
Wykonawcę dodatkowych dowodów i wyjaśnień, potwierdzających wpływ na koszty ponoszone przez 

wykonawcę w związku z realizacją robót. Podstawą do obliczenia zmiany wynagrodzenia powinien być 
sam fakt zmiany określonego wskaźnika.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 57 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.. 

 
Pytanie nr 58 

W nawiązaniu do art. 10.8 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że maksymalny poziom waloryzacji 

12% odnosi się do całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Jednocześnie wnosimy o 
zwiększenie tego poziomu do 22%.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 58 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę poziomu. Zamawiający potwierdza, że maksymalny poziom 
waloryzacji odnosi się do całkowitego Wynagrodzenia. Zamawiający informuje, iż po ostatecznej 

modyfikacji maksymalna waloryzacja dotyczy całkowitego wynagrodzenia. 

 

 
Pytanie nr 59 

W nawiązaniu do art. 12.2 wzoru umowy, prosimy aby informacja o decyzji o ograniczeniu finansowania 
została przekazana Wykonawcy najpóźniej na 6 miesięcy przed płatnością raty kapitałowej, co jest 

uzasadnione koniecznością podjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem ewentualnych czynności w stosunku 

do instytucji finansującej wykonawcę. Ponadto prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie „zakresu 
ograniczenia”, o jakim Zamawiający powiadomi Wykonawcę.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 59 

Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany wzoru umowy. 
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Pytanie nr 60 

W nawiązaniu do art. 12.4.1 wzoru umowy, prosimy o zmianę zasad wypłacania wynagrodzenia za 
realizację Etapu 1 w taki sposób, aby było ono wypłacane częściowo po zakończeniu każdego kamienia 

milowego. Obecny model płatności przerzuca na Wykonawcę obowiązek przejściowego finansowania 

prac.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 60 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 61 
W nawiązaniu do art. 12.4.2 lit. d) wzoru umowy, prosimy o skorygowanie zapisu, że część faktury 

finansowana przez Wykonawcę będzie płatna przez okres 10 lat. Zgodnie z SIWZ ta część wynagrodzenie 
może być płatna przez okres od 5 do 15 lat, w zależności od oferty wykonawcy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 61 

Zamawiający akceptuje propozycję i poprawił zapis we wzorze umowy. 

 
Pytanie nr 62 

W nawiązaniu do art. 13.1.2 wzoru umowy, prosimy aby gwarancja zapłaty dotyczyła całości 
Wynagrodzenia, a nie jedynie części odpowiadającej Robotom Budowlanym. Przedmiotem Kontraktu 

jest zaprojektowanie i wykonanie całego obiektu - Szpitala w formule „pod klucz”. Definicja ustawowa 

umowy o roboty budowlane kładzie nacisk na zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w 
umowie obiektu, a nie wykonania określonych robót budowlanych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 62 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 63 

W nawiązaniu do art. 14.1.2 i art. 14.1.3 wzoru umowy, prosimy o zastąpienie zwrotów „opóźnienie” 
zwrotami „zwłoka”.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 63 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 64 

W nawiązaniu do art. 14.4 wzoru umowy, prosimy o zmianę sformułowania „może odkupić” na „odkupi”.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 64 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 65 
W nawiązaniu do art. 14.6.1 wzoru umowy, prosimy aby podstawą do odstąpienia od Kontraktu przez 

Wykonawcę było opóźnienie Zamawiającego wynoszące 30 dni – bez konieczności wyznaczania 
Zamawiającemu dodatkowego terminu 30 dni.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 65 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 66 

W nawiązaniu do art. 15.2 i art. 16.2.7 wzoru umowy, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej 

za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego do 10% Wynagrodzenia netto oraz o zmniejszenie 
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 limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wszelkich kar umownych przewidzianych w Kontrakcie, 
włączając karę umowną za odstąpienie, do 20% Wynagrodzenia netto.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 66 

Zamawiający nie wyraża zgody, wskazuje jednak, że dokonał zmian zapisów wzoru umowy w zakresie 

kar umownych i ich limitów. 
 

Pytanie nr 67 
W nawiązaniu do art. 16.1.1 wzoru umowy, prosimy o obniżenie rażąco wygórowanej kary umownej za 

każdy dzień zwłoki z 50.000 zł do 10.000 zł.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 67 

Zamawiający akceptuje i dokonał zmian zapisów wzoru umowy w zakresie kar umownych i ich limitów. 
 

Pytanie nr 68 
W nawiązaniu do art. 16.1.2 wzoru umowy, prosimy o obniżenie kary umownej za każdy dzień zwłoki z 

0,02% do 0,01% Wynagrodzenia netto Kamienia Milowego, którego zwłoka dotyczy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 68 

Zamawiający nie wyraża zgody, wskazuje jednak, że dokonał zmian zapisów wzoru umowy w zakresie 
kar umownych i ich limitów. 

 

Pytanie nr 69 
Prosimy o usunięcie art. 16.1.3 wzoru umowy. Kara umowna za niedotrzymanie terminu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego może zostać naliczona przez Zamawiającego na podstawie art. 16.1.2 
wzoru umowy (podpisanie protokołu odbioru końcowego Inwestycji stanowi Kamień Milowy 14). Tym 

samym Zamawiający wprowadził dwie różne podstawy karania Wykonawcy za to samo naruszenie. Poza 
tym Wykonawca nie może być pociągany do odpowiedzialności za skutki wynikające z opóźnienia 

Zamawiającego, tak jak to zostało sformułowane w art. 16.1.3 wzoru umowy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 69 

Zamawiający akceptuje propozycję i usunął pkt 16.1.3. 
 

Pytanie nr 70 

W nawiązaniu do art. 16.2.6 wzoru umowy, prosimy o rezygnację z prawa Zamawiającego do 
powiększania o 50% kary nałożonej za takie samo naruszenie. Uprawnienie te jest nadmierne, w 

szczególności mając na uwadze rozbudowany katalog kar za naruszenie przepisów BHP i p.poż.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 70 
Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 71 
W nawiązaniu do art. 16.2.7 wzoru umowy, prosimy o zmodyfikowanie tego postanowienia w taki 

sposób, aby w przypadku, gdy odstąpienie przez Zamawiającego nastąpiło w powodu zwłoki 
Wykonawcy, Zamawiający był uprawniony do naliczenia jedynie kary za odstąpienie, a nie kary za 

zwłokę. Obecne brzmienie zapisu dopuszcza kumulację ww. kar, a wyłączenie naliczenia kary umownej 

za odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku zapłacenia „maksymalnych kar umownych” za zwłokę.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 71 
Zamawiający nie wyraża zgody, wskazuje jednak, że dokonał zmiany wzoru umowy poprzez ustalenie 

łącznego limitu kar umownych, w tym kary za odstąpienie, na poziomie 25 %. 

 
Pytanie nr 72 
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 W nawiązaniu do art. 17.9 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie w treści wzoru 
umowy, że Zamawiający posiada lub zapewni uprawnienia niezbędne do zintegrowania 

Oprogramowania z oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego. Prosimy również o 
przekazanie informacji o oprogramowaniu funkcjonującym u Zamawiającego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 72 
Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 73 

W nawiązaniu do art. 17.16 wzoru umowy, prosimy o uchylenie uprawnienia Zamawiającego do 

korzystania ze znaków towarowych Wykonawcy dla celów informowania o realizacji Szpitala. 
Wystarczające dla Zamawiającego jest posługiwanie się nazwą Wykonawcy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 73 

Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany wzoru umowy. 
 

Pytanie nr 74 

W nawiązaniu do art. 18.2.9 wzoru umowy, prosimy o uchylenie wymogu, aby ubezpieczenie było 
utrzymywane przez dodatkowy okres 2 lat po dokonaniu Odbioru Ostatecznego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 74 

Zamawiający akceptuje propozycję i dokonał zmiany wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 75 

Prosimy o usunięcie zdania ostatniego art. 19.3 wzoru umowy. Obowiązek Wykonawcy do 
kontynuowania zobowiązań mimo zaistnienia siły wyższej oznacza, że działanie siły wyższej nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 75 

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak wskazuje, że dokonał zmiany wzoru umowy. 
 

Pytanie nr 76 
W nawiązaniu do zapisów dotyczących odbiorów przewidzianych we wzorze umowy, Załączniku nr 2 do 

wzoru umowy – Procedury Odbiorowe oraz PFU, prosimy o ujednolicenie zasad dokonywania odbiorów 

we wszystkich powyższych dokumentach. Obecnie występują istotne rozbieżności (np. w zakresie 
uprawnień Zamawiającego, terminów, zasad dokonywania rozliczeń, stosowania Platformy Usterkowej), 

co utrudnia należytą kalkulację ryzyk przez wykonawcę. Zwracamy uwagę, że zapisy PFU dotyczące 
odbiorów są w dużej mierze sprzeczne z zapisami Procedur Odbiorowych, m.in. nie zawierają podziału 

wad na istotne i nieistotne, tymczasem zgodnie ze wzorem umowy PFU ma charakter nadrzędny nad 
Procedurami Odbiorowymi.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 76 
Zamawiający dokonał zmiany PFU i usunął zapisy dot. Odbiorów. 

 
Pytanie nr 77 

W nawiązaniu do pkt 2.4 Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o 

wprowadzenie jednoznacznego zapisu, że podstawą odmowy odbioru częściowego mogą być tylko wady 
istotne.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 77 

Zamawiający akceptuje i wprowadził zmiany w Załączniku Procedury Odbiorowe. 

 
Pytanie nr 78 
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 W nawiązaniu do pkt 2.4 Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o rezygnację 
z konieczności dokonywania odbiorów częściowych tylko dla robót stanowiących etapową całość i 

wprowadzenie jednoznacznych zapisów, że odbiory częściowe będą podlegać rozliczeniom według stanu 
zaawansowania robót, na podstawie miesięcznych protokołów przerobowych. Prosimy o dokonanie 

odpowiednich zmian w PFU, które przewiduje, że odbiory częściowe mają następować po wykonaniu 

kamieni milowych i nie ma przewidzianej możliwości rozbicia elementów, tak jak w Procedurach 
Odbiorowych. Obecne zapisy Procedur Odbiorowych oraz PFU są ze sobą sprzeczne i zmuszają 

wykonawcę do przejściowego finansowania inwestycji.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 78 

Zamawiający nie wyraża zgody, ale wprowadził zmiany w Załączniku Procedury Odbiorowe. 
 

Pytanie nr 79 
W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o 

skrócenie terminu na powiadomienie Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu o gotowości obiektu do 
rozpoczęcia Odbioru Końcowego z 10 dni roboczych do 3 dni roboczych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 79 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 80 

W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o dodanie 

zapisu, że wyznaczony przez komisję termin wykonania robót poprawkowych oraz uzupełniających 
będzie uzasadniony technologicznie i w każdym wypadku nie krótszy niż 7 dni roboczych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 80 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 81 

W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o 
skrócenie bardzo długiego terminu prac komisji odbiorowej z 60 dni do 14 dni.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 81 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 82 

W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o 
usunięcie zapisu: „W przypadku, gdy według Komisji Roboty Budowlane pod względem przygotowania 
formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru Końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą i wyznaczy ponowny termin Odbioru Końcowego Robót.”. Brak jest podstaw do wyznaczania 

ponownego terminu odbioru końcowego z przyczyn formalnych i dokumentacyjnych, w sytuacji, kiedy 

Inżynier Kontraktu przekazał Zamawiającemu pozytywną opinię dotyczącą operatu kolaudacyjnego.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 82 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 83 
W nawiązaniu do pkt 2.5.3 lit. a) Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o 

dodanie zapisu, że wyznaczony przez Zamawiającego termin usunięcia wad będzie uzasadniony 
technologicznie i w każdym wypadku nie krótszy niż 7 dni roboczych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 83 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie nr 84 

W nawiązaniu do pkt 2.5.3 lit. b) Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o 
sprecyzowanie, że w przypadku jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może 

skorzystać wyłącznie z jednego z uprawnień przewidzianych w tym zapisie, a nie z obu łącznie. 

Zamawiający nie może mieć kumulatywnego prawa do żądania usunięcia wady i obniżenia ceny – 
uprawnienie to powinno być rozłączne.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 84 

Zamawiający akceptuje i dokonał zmiany w Załączniku Procedury Odbiorowe. 

 
Pytanie nr 85 

W nawiązaniu do pkt 2.5.3 lit. b) Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Procedury Odbiorowe, prosimy o 
sprecyzowanie, że odstąpienie od umowy będzie możliwe tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad istotnych w uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 85 

Zamawiający akceptuje i dokonał zmiany w Załączniku Procedury Odbiorowe. 
 

Pytanie nr 86 
W nawiązaniu do pkt 2.2.9.2 PFU, prosimy o rezygnację z uprawnienia komisji do dokonywania potrąceń 

i obniżania wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów częściowych. Jeżeli wada 

nadaje się do usunięcia to Wykonawca musi mieć każdorazowo możliwość usunięcia wady w 
wyznaczonym, technologicznie uzasadnionym terminie.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 86 

Zamawiający usunął zapisy z PFU, odbiór uregulowany jest w Załączniku Procedury Odbiorowe. 
 

Pytanie nr 87 

W nawiązaniu do pkt 2.2.9.3 PFU, prosimy o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, że podstawą 
odmowy odbioru końcowego mogą być tylko wady istotne.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 87 

Zamawiający usunął zapisy z PFU, odbiór uregulowany jest w Załączniku Procedury Odbiorowe. 

 
Pytanie nr 88 

W nawiązaniu do pkt 2.2.9.3 PFU, prosimy o rezygnację z uprawnienia komisji do dokonywania potrąceń 
i obniżania wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego. Jeżeli wada 

nadaje się do usunięcia to Wykonawca musi mieć każdorazowo możliwość usunięcia wady w 
wyznaczonym, technologicznie uzasadnionym terminie.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 88 
Zamawiający usunął zapisy z PFU, odbiór uregulowany jest w Załączniku Procedury Odbiorowe. 

 
Pytanie nr 89 

Wnioskujemy o udostępnienie treści koreferatu autorstwa firmy MiastoProjekt Wrocław (inżynier 

kontraktu).  
 

Odpowiedź na pytanie nr 89 
Koreferat miał na celu weryfikację dokumentacji i implikował etapowe zmiany w opracowaniach Doradcy 

Technicznego. Wszystkie istotne zmiany zostały wprowadzone w toku weryfikacji i korekt dokumentacji. 

Zamawiający nie zamierza publikować opracowania, które etapowo przyjęło charakter roboczy, a 
docelowo spełniło swój cel. 
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Pytanie nr 90 

Wnioskujemy o udostępnienie aktualnego kosztorysu inwestycji, powstałego w oparciu o koncepcję 
wielobranżową i będącego podstawą do oszacowania kosztów realizacji inwestycji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 90 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie ww. Opracowania, ponieważ nie wchodzi ono w zakres 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie nr 91 

Czy model opracowany przez Konsorcjum firm, którego liderem jest firma Graph’it, został już 
zweryfikowany przez Inżyniera Kontraktu pod kątem zgodności z normami BIM przywołanymi w 

przekazanych materiałach?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 91 
Model opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest firma Graph'it spełnia wymagania stawiane 

mu w ramach postępowania nr ZP/PN/56/19/NPR/JG. Wymagania te zostały przedstawione w treści 

załącznika nr 5 do Koncepcji Wielobranżowej (Instrukcja korzystania z modeli IFC). 
 

Pytanie nr 92 
Prosimy o potwierdzenie, że model BIM został opracowany zgodnie ze standardami BIM (w tym w 

zakresie parametrów, zestawień itp.).  

 
Odpowiedź na pytanie nr 92 

Model BIM spełnia wymagania stawiane mu w ramach postępowania nr ZP/PN/56/19/NPR/JG. 
Wymagania te zostały przedstawione w treści załącznika nr 5 do Koncepcji Wielobranżowej (Instrukcja 

korzystania z modeli IFC). Dokument ten określa także zakres wykorzystania modeli do przygotowania 
zestawień. 

 

Pytanie nr 93 
Czy ewentualne błędy (zarówno merytoryczne i techniczne) w opracowaniu modelu BIM, który został 

nam przekazany, będą naprawiane przez autora opracowania, czy też Generalny Wykonawca będzie 
zobligowany do wprowadzenia odpowiednich zmian?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 93 
Rolą Wykonawcy jest opracowanie modelu BIM, który będzie spełniać wymagania określone w 

dokumentacji postepowania. Zamawiający zwraca uwagę, że załącznik nr 5 do Koncepcji 
Wielobranżowej (Instrukcja korzystania z modeli IFC) zawiera informacje, które mogą być istotne dla 

Wykonawcy w kontekście "ewentualnych błędów" w opracowaniu modelu BIM. 
 

Pytanie nr 94 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - prosimy o przekazanie charakterystyki energetycznej oraz 
analizy wykorzystania alternatywnych źródeł energii na potwierdzenie, iż Koncepcja Wielobranżowa oraz 

zapisy PFU spełniają wszystkie wymagania prawne stawiane budynkom użyteczności publicznej (opieki 
zdrowotnej) od 31 grudnia 2020 r. w tym maksymalną i cząstkowe wartości Ep.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 94 
Charakterystyka energetyczna zgodnie z przepisami jest składową częścią Projektu Budowlanego. Jest 

zatem opracowaniem w zakresie Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 95 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - prosimy o przekazanie wniosku wraz z 
kompletem załączników składanych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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Odpowiedź na pytanie nr 95 

Zamawiający przekazał wraz z dokumentacją całość Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z 
uzupełnieniami, jakie zostały złożone w wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Jako uzupełnienie dokumentacji Zamawiający udostępnia wraz z odpowiedziami na pytania uzupełnienie 

KIP złożone w dniu 21.03.2022. 
 

Pytanie nr 96 
AKUSTYKA VS. DROGI ISTNIEJĄCE - prosimy o potwierdzenie, w oparciu o stosowne obliczenia, w 

jakim stopniu „nasadzenia wspomagające izolację akustyczną” mają faktyczny udział w obniżeniu 

poziomu hałasu generowanego przez m.in. ruch pojazdów od strony ul. Kosmonautów i ul. Stabłowickiej.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 96 
Zamawiający przekazał Wykonawcy KIP, oraz materiały środowiskowe, które są nie niezbędne do 

uzyskania DUŚ. Zamawiający nie dysponuje obliczeniami które pozwoliłby określić stopień izolacji 
akustycznej zieleni. 

 

Pytanie nr 97 
Czy należy przewidzieć koordynację projektową z autorami projektu dróg publicznych w zakresie m.in. 

projektu ekranów akustycznych?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 97 

Tak, należy przewidzieć koordynację projektową z autorami projektu dróg publicznych w zakresie m.in. 
projektu ekranów akustycznych. 

 
Pytanie nr 98 

Czy Zamawiający dysponuje analizą akustyczną przedstawiającą m.in. poziom hałasu w środowisku 
(dzień/noc, źródła hałasu – moc akustyczna, ciśnienie dźwięku, urządzenia)?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 98 
Wspomniana analiza jest w zakresie prac Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 99 

PRAWA AUTORSKIE - prosimy o potwierdzenie, iż przekazane zostały prawa autorskie przez 

Wykonawcę PFU, w tym koncepcji wielobranżowej oraz przez wszystkich autorów utworu tj. osoby 
sporządzające zarówno PFU, jak i Koncepcję Wielobranżową.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 99 

Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do udostępnionej w ramach zaproszenia 
do składania ofert dokumentacji. 

 

Pytanie nr 100 
MOŻLIWE PRZEKROCZENIA PFU (pkt. 2.1.7.1) dopuszcza odchylenia +/-10% dla powierzchni 

pomieszczeń ze względu na dobór urządzeń. Prosimy o wyłączenie z tego punktu pomieszczeń 
technicznych, gdyż zaprojektowane w Koncepcji Wielobranżowej wielkości pomieszczeń technicznych 

budzą nasze wątpliwości i jest obawa, iż zostanie przekroczona wielkość +10%, aby zmieścić wszystkie 

wymagane urządzenia oraz zachować komfort użytkowania i serwisowania urządzeń. Wnioskujemy o 
zwiększenie dopuszczalnego odchylenia do +/-20%.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 100 

Zamawiający podtrzymuje zapisy. Większość urządzeń technicznych wielkogabarytowych jak np. 

centrale wentylacyjne została zlokalizowana na dachu z uwzględnieniem przestrzeni serwisowej 
urządzeń. 
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Pytanie nr 101 

 
STROPY LAMINARNE: „Recyrkulacja realizowana ma być za pomocą urządzeń indywidualnych dla 
każdej sali operacyjnej zlokalizowanych poza salą, ale w bezpośrednim jej sąsiedztwie, ze względu na 
możliwość serwisowania”. Ten zapis eliminuje stropy laminarne z wbudowaną recyrkulacją. Stropy ze 
wbudowaną recyrkulacją oczywiście realizują recyrkulacje powietrza w obrębie sali operacyjnej. Tak 

przygotowany opis jednoznacznie wskazuje na niszowe rozwiązania firmy HALTON (system wyporowy 
https://www.halton.com/resources/downloads/#/feed), jednocześnie wykluczając rozwiązania 

oferowane przez takie uznane firmy jak: a. Frapol  

 b. GEA  

 c. MED Technik - WEISS Klimatechnik  

  
Ponadto zgodne z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i 
klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” - strona 42 - wydanymi przez 
Ministerstwo Zdrowia (które Zamawiający sam przywołuje) - wskazuje się na oba rozwiązania techniczne 

tj.:  
a) stropy laminarne z funkcją mieszania (moduły recyrkulacyjne w przestrzeni stropu podwieszanego),  
 b) ściennych modułów recyrkulacyjnych (instalowanych w ścianie Sali operacyjnej ;u 
bezpośrednio za nią w obszarze sąsiadującym z salą operacyjną).  
 Wnioskujemy o wykreślenie zapisu – „… zlokalizowanych poza salą, ale w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie, ze względu na możliwość serwisowania.”. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 101 

Ze względu na konieczność wyłączenia sali operacyjnej podczas wymiany filtrów nie ma możliwości, aby 
urządzenie recyrkulacyjne znajdowało się w obrębie sali. Z uwagi na ilość urządzeń jakie będą 

montowane na salach operacyjnych, jak również fakt, iż Zamawiający oczekuje, aby każde urządzenie 
było montowane na osobnym zawiesiu (Zamawiający nie zgodzi się na grupowanie urządzeń na jednym 

zawiesiu) nie ma możliwości montażu urządzeń recyrkulacyjnych w obszarze sali operacyjnej. 
Dodatkowym przeciwskazaniem takiego montażu jest głośność urządzeń recyrkulacyjnych, która może 

wpłynąć negatywnie na komfort pracy personelu tym samym pogarszając jakość świadczonych usług 

medycznych. Taki opis przedmiot zamówienia jest zatem uzasadniony racjonalnymi oraz obiektywnie 
uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego w zakresie jakości świadczenia usług medycznych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień w tym zakresie. 
 

Pytanie nr 102 

 
GAZY MEDYCZNE – zapisy istniejące:  

Pkt 6.6.3, Str. 266  
„… poniższe komponenty, materiały, półprodukty i urządzenia występujące w instalacji gazów 
medycznych muszą posiadać niezależny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, 
deklarację zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych … „  
Pkt 6.6.4, Str. 267  
„… Rury miedziane do gazów medycznych i próżni (dostarczane w postaci czystej o grubościach ścianek 
wymaganych przez normę PN EN 13348:2016-09) powinny być dostarczone jako odrębny wyrób 
medyczny klasy IIb/IIa (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi 
przez MDD (Medical Devices Directive) lub MDR (Medical Device Regulation), ustawą z 11 września 2015 
o zmianie ustawy o wyrobach medycznych, potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i używania tj. 
certyfikatem CE, deklaracją zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu 
do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych …”  
Pkt 6.6.3, Str. 266  
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 „…Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć Wykonawca .W związku ze zmianą ustawy o 
wyrobach medycznych, Wytwórca instalacji gazów medycznych nie może dokonać oceny zgodności 
wyżej wymienionych wyrobów, jeżeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych wyrobów…„  
Pkt 6.6.4 wymóg klasy IIa/IIb dla rur miedzianych do gazów medycznych i próżni  

Nieprawdą jest, że klasa dla tych materiałów jest wymogiem MDD, MDR lub ustawy o wyrobach 

medycznych. Jest to częsty zapis w projektach autorstwa firmy dystrybuującej te produkty na rynku 
polskim. W załączeniu przesyłam pismo w tej sprawie z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Obligatoryjne wg. w/w dokumentów są wymagania 
dotyczące wytwórcy instalacji gazów medycznych. Wytwórca musi ustanowić i utrzymywać system 

zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie projektowania, produkcji i serwisowania 

instalacji rurociągowych gazów medycznych co uprawnia go do nadania oznaczenia CE z nr jednostki 
notyfikowanej dla zaprojektowanych, dostarczonych, zamontowanych central gazów medycznych i 

próżni oraz sieci gazów medycznych. Instalacje gazów medycznych muszą zostać oznakowane przez 
wytwórcę znakiem CE jako całość.  

To na wytwórcach instalacji gazów medycznych tj.: producencie wyrobów medycznych spoczywa 
obowiązek doboru odpowiednich elementów instalacji gwarantujących prawidłowe i bezpieczne 

działanie i przeprowadzenie w tym zakresie ich oceny zgodności.  

Wytwórca rur miedzianych, które zostały wytworzone zgodnie z normą EN 13348, oznaczone lub ich 
przeznaczenie wynika z instrukcji użytkowania, stosuje wówczas zapisy ww. ustawy. Jeśli jednak 

elementy konstrukcyjne (rury, śruby, złączki itd.) nie są przeznaczone przez ich wytwórców specjalnie 
do instalacji gazów medycznych, to nie stosuje się przepisów ww. ustawy.  

TO WYTWÓRCA instalacji gazów medycznych jest faktycznie producentem wyrobów 

medycznych!  
Dowód: opinia Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. 
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Wnioskujemy o wykreślenie przywoływanych zapisów i zastąpienie go neutralnym opisem przedmiotu 

zamówienia tzn. bez używania nazw własnych i wskazywania specyficznych parametrów/rozwiązań 
technicznych lub certyfikatów określonych producentów/dostawców. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 102 
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 Zamawiający uwzględnił oczekiwanie oraz wprowadził zmiany do Załącznika nr 1 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 103 
Proszę o informację, czy w zakresie GW jest wykonanie przyłącza SN nr 2 (zasilanie rezerwowe) ze stacji 

GPZ R-114 Leśnica wraz z wyposażeniem pola nr 48 w GPZ R-114?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 103 

Zamawiający otrzymał zmodyfikowane warunki techniczne od Tauron. Zasilanie podstawowe i 
rezerwowe jest poza zakresem Wykonawcy. W ramach prac Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania stacji transformatorowej SN wraz z miejscem wpięcia (zaciskami kablowymi) kabla zasilania 

podstawowego i rezerwowego. 
 

Pytanie nr 104 
W opisie wielobranżowym PFU występują jako Budynki Towarzyszące: „Wieża urządzeń 

instalacyjnych/trigeneracja” oraz „Budynek magazynowy na odpady cuchnące”. Prosimy o informacje 
czy należy wycenić te budynki i w którym miejscu w tabeli” specyfikacji cenowej” uwzględnić koszt ich 

wykonania?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 104 

Zamawiający zmodyfikował załącznik numer 4 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 105 

W opisie PFU pkt 6.2 „Wymagania dla instalacji grzewczych” jest wskazanie ,ze „Podstawowym źródłem 
ciepła dla kompleksu będzie układ kogeneracyjny zasilany gazem, źródłem szczytowym będzie kotłownia 
gazowa z rezerwowym zbiornikiem na 12h. Kotłownia awaryjna może także realizować okresowe 
podwyższenia temperatury na wymiennikach c.w.u., pozwalające na przegrzewy higieniczne. Zasilanie 
rezerwowe w ciepło będzie realizowane z miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez zaprojektowane 
przyłącze cieplne…” Na schemacie źródeł grzewczych rysunek 

„20008_KW_MSP_CO_SD_ZA_LA_56002_SchematŻrodełInastalacjiGrzewczych.pdf” jest zaznaczona 

kotłownia tzn. 4 kotły 2600kW i kogenerator jako „kotłownia awaryjna”. Prosimy o wskazanie co ma 
być podstawowym źródłem ciepła dla obiektu „ Dolnośląskie Centrum Onkologii” a co rezerwowym.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 105 

Zamawiający zmodyfikował zapis punktu 6.2 Opisu wielobranżowego w zakresie wielkości zbiornika 

zapasowego dla kotłowni gazowej. Zapisy opisu wielobranżowego są właściwe i wiążące dla wykonawcy. 
 

Pytanie nr 106 
W związku z rozbieżnością między zapisem w PFU pkt. 2.2.4.1 „Wskaźniki ekonomiczne zamówienia : 

Projektowana trwałość poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia powinna być następująca: 
(…) Elewacja, stolarka okienna i drzwiowa: 15 lat, oraz zapisem z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR 

UMOWY Pkt 8 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA Roboty Budowlane, Dostawy lub Usługi, w tym 

Dokumentacja: 5 lat.  
Prosimy o potwierdzenie 5 letniego okresu obowiązywania gwarancji dla elewacji będącej przedmiotem 

zamówienia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 106 

Okresy gwarancyjne opisane są w punkcie 8.1 umowy i zależne są od treści oferty Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 107 
Z uwagi na trwającą przebudowę ulicy Kosmonautów i budowę alei Stabłowickiej nie ma możliwości 

wykonania analizy hałasu generowanego przez ruch uliczny na w/w ulicach i jego oddziaływania. 

Prosimy o określenie wyjściowych parametrów akustycznych poszczególnych przegród budowlanych na 
bazie przewidywanych poziomów hałasu, w szczególności stolarki i ślusarki zewnętrznej, tak aby wszyscy 
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 potencjalni wykonawcy uwzględnili w ofertach produkty o tych samych parametrach i jakości. Brak 
wymagań powoduje, że poszczególni wykonawcy będą wyceniać różne, dowolnie przyjęte parametry 

akustyczne okien, co ukształtuje oferty na różnych poziomach cenowych. Prosimy o określenie 
wyjściowych danych. Zgodnie z art. 99. 1. PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 107 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie akustyki stolarki i ślusarki zewnętrznej. 

Zakres projektu oraz robót budowlanych musi odpowiadać w tej kwestii wymaganiom wskazanym we 

właściwych przepisach oraz normach. 
 

Pytanie nr 108 
Prosimy o określenie długości okresu obowiązywania gwarancji dla dodatkowych elementów 

zewnętrznej stolarki i ślusarki takich jak automatów, siłowników czy samozamykaczy etc. będących 
przedmiotem zamówienia.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 108 
Okres gwarancji dla wszystkich elementów zewnętrznej stolarki okiennej stanowi kryterium oceny ofert 

i wynosi w zależności od złożonej oferty 5 lub 8 lat. 
 

Pytanie nr 109 

Prosimy o określenie długości okresu obowiązywania gwarancji dla drzwi karuzelowych będących 
przedmiotem zamówienia.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 109 

Okres gwarancji dla wszystkich elementów zewnętrznej ślusarki (w tym drzwi karuzelowych) stanowi 
kryterium oceny ofert i wynosi w zależności od złożonej oferty 5 lub 8 lat. 

 

Pytanie nr 110 
Prosimy o określenie długości okresu obowiązywania gwarancji dla żaluzji międzyszybowych 

sterowanych elektrycznie będących przedmiotem zamówienia.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 110 

Okres gwarancji dla wszystkich elementów zewnętrznej stolarki okiennej stanowi kryterium oceny ofert 
i wynosi w zależności od złożonej oferty 5 lub 8 lat. 

 
Pytanie nr 111 

W związku z rozbieżnością w zapisach pkt. 4.8.2 Elewacja Opisu Wielobranżowej koncepcji gdzie grubość 
okładzin określono jako płyty włókno-cementowe na podkonstrukcji – 6 cm. a pkt. 4.8.2.2 Okładziny z 
płyt włókno-cementowych powinny cechować się co najmniej: grubością co najmniej 12 mm .Prosimy 

o wskazanie grubości płyt będących przedmiotem zamówienia.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 111 
Zamawiający oprócz płyt włókno-cementowych na elewacji dopuszcza zastosowanie płyt 

kompozytowych i hpl. W podanej grubości 6cm uwzględniona została zarówno grubość płyty, 

podkonstrukcja jak i wymagana pustka powietrzna. 
 

Pytanie nr 112 
W Opisie Wielobranżowej koncepcji widnieje zapis Systemowe żaluzje techniczne - Żaluzje w formie 
profili typu Z, projektowane ze stopu aluminium. (…) Osłonność akustyczna minimum 32dB, lub wyższa 
aby zapewnić odpowiednią barierę dla hałasu wytwarzanego przez dobrane urządzenia techniczne. 
Powyższy opis wskazuje na dwa odrębne rozwiązania techniczne. Lamele aluminiowe w kształcie litery 
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 Z – nie stanowią bariery akustycznej – a pełnią jedynie funkcję estetyczną. Żaluzje lub ekrany 
stanowiące bariery akustyczne cechuje wypełnienie z wełny mineralnej. Prosimy o określenie które z 

żaluzji są przedmiotem zamówienia.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 112 

Zastosowanie i wybór rodzaju bariery osłonności akustycznej będzie wynikiem analizy akustycznej po 
doborze urządzeń technicznych, które jest w zakresie przedmiotu zamówienia po stronie GW. 

 
Pytanie nr 113 

W związku z rozbieżnością między zapisem w SIWZ pkt 13.7.4 „Za zaoferowanie przez wykonawcę 
wydłużenia okresu obowiązywania gwarancji w zakresie zewnętrznej stolarki i ślusarki wraz ze 
wszystkimi elementami systemu ich osadzenia, docieplenia, uszczelnienia i wykończenia: (1) okien, (2) 
ścian kurtynowych i innych elementów fasady, (3) drzwi zewnętrznych i (4) okien dachowych o 3 lata 
(tj. łącznie do 8 lat), zostanie przyznana następująca ilość punktów: G1 = 2,40 pkt (podstawowy okres 
gwarancji to 5 lat). W przypadku niezłożenia przez wykonawcę w formularzu ofertowym powyższego 
zobowiązania otrzyma on ilość punktów: G1=00,00.”  
oraz  

zapisem w PFU pkt. 2.2.4.1 „Wskaźniki ekonomiczne zamówienia : Zamawiający wymaga aby nowo 
projektowane elementy przedmiotu zamówienia cechowała trwałość, umożliwiająca ich prawidłowe 
użytkowanie oraz sprawne funkcjonowanie. Projektowana trwałość poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia powinna być następująca: (…) Elewacja, stolarka okienna i drzwiowa: 15 lat,”  
Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem zamówienia wykonanie zewnętrznej stolarki i ślusarki o 

wymaganym podstawowym okresie obowiązywania gwarancji , dla (1) okien, (2) ścian kurtynowych i 
innych elementów fasady, (3) drzwi zewnętrznych i (4) okien dachowych , wynoszącym 5 lat , a za 

wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji o 3 lata (tj. łącznie do 8 lat) zostanie przyznana 
następująca ilość punktów: G1 = 2,40 pkt . 

 
Odpowiedź na pytanie nr 113 

Zmawiający informuje, że trwałość elementów składających się na budynek, a okresy gwarancji, które 

zapewnić ma Wykonawca nie są i nie powinny być tożsame. Trwałość elementów budynku, lub też 
całego budynku należy rozumieć jako projektowy okres użytkowania elementu. Natomiast okresy 

gwarancji określa umowa i są one zależne od treści oferty Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 114 

W związku z rozbieżnościami w zapisach poszczególnych dokumentów prosimy o określenie hierarchii 
ważności dokumentów. Siwz , PFU, Opis Wielobranżowej koncepcji , Część rysunkowa Wielobranżowej 

koncepcji.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 114 
Zamawiający informuje, że hierarchia ważności dokumentów została opisana zarówno w umowie jak i 

PFU i jest ze sobą zbieżna. Zamawiający wprowadził do PFU modyfikację punktu 3.1.4 w zakresie opisu 

BMS. 
 

Pytanie nr 115 
Na terenie działki znajduje się schron obsługi wartowniczej z II wojny światowej, ujęty w gminnej 

ewidencji zabytków Wrocławia – prosimy o określenie prac związanych ze schronem i będących po 

stronie wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 115 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia schronu w przypadku prac budowlanych w jego bliskim 

sąsiedztwie. Schron należy odrestaurować , należy uzupełnić ubytki oraz dokonać impregnacji -zgodnie 

z wytycznymi uzyskanymi od konserwatora zabytków. 
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 Pytanie nr 116 
Prosimy o potwierdzenie, że instalację ciepłej wody użytkowej oraz instalację zimnej wody należy 

wykonać z rur nierdzewnych dla: przyłącza wody, wejścia wody do budynku, przewodów instalacji 
obwodowej, przewodów rozdzielczych, piony oraz podejścia. Zgodnie z zapisem w warunkach 

technicznych przyłączenia - instalacja ciepłej wody ze stali nierdzewnej, zaś w PFU - instalacja zimnej i 

ciepłej wody ze stali nierdzewnej.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 116 
Instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z warunkami określonymi 

w opisie KW w pkt 6.4.2 oraz w pkt 6.4.3 

 
Pytanie nr 117 

Prosimy o informację czy Inwestor wystąpił do MPWiK S.A. o warunki przyłączenia do rowu Ł-13.A dla 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, które będą podstawą do 

projektowania przyłącza kanalizacji deszczowej?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 117 

Zamawiający na etapie koncepcji uzyskał od MPWIK Warunki Techniczne o Nr: 029889/21/KOU/Zja, 
które określają ogólne uwarunkowania inwestycji. Wykonawca na etapie realizacji projektu 

budowalnego musi ponownie  uzyskać warunki techniczne, które uwzględnią dane powykonawcze z 
projektu rozbudowy ul. Kosmonautów. 

 

Pytanie nr 118 
Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie projektowanego przyłącza ciepłowniczego (około 

2,5 km) od przedmiotowej Inwestycji do miejsca włączenia w istniejącą sieć ciepłownicza zgodnie z 
warunkami technicznymi przyłączenia nr WRO/WTP/O/2021/76.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 118 

Zamawiający informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządcy sieci firmy Fortum, 

wykonanie sieci ciepłowniczej poza działką należącą do Zamawiającego jest poza zakresem wyceny w 
ramach prowadzonego postępowania przetargowego. 

 
Pytanie nr 119 

Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej od której 

ma być prowadzona zewnętrzna instalacja gazowa dla szpitala.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 119 
Instalacje gazu należy wykonać zgodnie z pkt. 11 warunków technicznych. 

 
Pytanie nr 120 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny o identycznej funkcjonalności z typoszeregiem ramion 

600mm, 865mm, 1130mm, 1300mm? Praktyka wskazuje, że na etapie projektu wykonawczego dla 
poprawienia ergonomii i funkcjonalności kolumny sufitowej, na niektórych salach należy zmodyfikować 

długości ramion celem uniknięcia niepotrzebnych kolizji.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 120 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej Załącznik 
nr.15a KW - Kolumna anestezjologiczna. 

 
Pytanie nr 121 

Czy w związku z powyższym Zamawiający umożliwi sobie dostosowanie długości ramion kolumn do 

wymogów każdej Sali wymagając zakresu ramion o łącznym zasięgu od min 1200mm do 2000mm? 
Takie rozwiązanie daje możliwość pełnego wykorzystania oferty producenta dla zastosowania 
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 projektowo-użytkowego. Ma to niewątpliwy wpływ na jakość pracy w poszczególnych salach 
operacyjnych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 121 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej Załącznik 

nr.15a KW - Kolumna anestezjologiczna. 
 

Pytanie nr 122 
Ponieważ na rynku, nie ma kolumny, która przy zasięgu 2 ramion wynoszącym 2000mm i powyżej 

miałaby nośność maksymalną powyżej 300 kg (nośności poszczególnych ramion nie mogą się 

sumować!), zwracamy uwagę na błąd logiczny – opisana jednoznacznie kolumna Drager, nawet jeżeli 
byłaby dostarczona zgodnie z powyższymi wymogami długość ramion / nośność, w urwanym tekście z 

załącznika 15a KW z wymogami, cyt. ”… oraz udźwigu odpowiednio 300 kg dla co gwarantuje spełnienie 
stawianych wymagań w zakresie podwieszenia aparatu do znieczulenia ogólnego.” Koniec cyt. 

Najprawdopodobniej autorowi chodziło o  
nośność 300kg odpowiednio dla każdego ramienia ale jest to sprzeczne z prawami fizyki i sama nośność 

ramienia nie przekłada się na utrzymanie stałej wartości dla wydłużonej dźwigni złożonej z 2 ramion, 

która wykładniczo się zmienia wraz ze wzrostem długości ramienia. Nośność jest liczona w osi głównej 
obrotu, na jej głównym łożysku, gdzie działa suma sił począwszy od samej windy na aparat poprzez 

kolejne 2 ułożyskowane przeguby.  
Prosimy zatem o możliwość zaoferowania kolumn anestezjologicznych o nośnościach odpowiednio 

kalkulowanych przez producenta:  

Przy zasięgu ok 1200mm +/-10% – nośność min. 340kg  
Przy zasięgu ok 1500mm +/-10% – nośność min. 335kg  

Przy zasięgu ok 1750mm +/-10% – nośność min. 325kg  
Przy zasięgu ok 2000mm +/-10% – nośność min. 235kg  

Takie konfiguracje działają na terenie polskich szpitali i z powodzeniem unoszą aparaty do znieczuleń 
wszystkich producentów.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przy takim opisie skierowanym na jednego dostawcę w zakresie 

długości ramion tylko 1000mm, technologia medyczna kierunkowana jest dalej na jednego dostawcę 
aparatów do znieczulenia ogólnego, odcinając dostawców aparatów lepszej lub podobnej jakości.  

Przy wskazaniu na powyższe uwarunkowania wskazujemy dodatkowe: Na ten moment PFU/SIWZ nie 
uwzględnia sposobu realizacji lamp operacyjnych, dlatego tym bardziej należy zadbać o elastyczność w 

temacie komponowania proporcji i długości zakresów działania poszczególnych urządzeń. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 122 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej Załącznik 
nr.15a KW - Kolumna anestezjologiczna. 

 
Pytanie nr 123 

Czy Zamawiający dopuści schowek na nadmiar przewodów realizowany za pomocą jednej klapki 

(drzwiczek) z aluminium anodyzowanego, podobnego jak oferowane i wymagane panele konsoli ? 
Schowek stanowi puszka hermetyczna, ułatwiająca szybkie gromadzenie lub oswobodzenie nadmiaru 

przewodów w niej przechowywanych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 123 

 –Tak, Zamawiający dopuszcza schowek na nadmiar przewodów realizowany za pomocą jednej klapki 
(drzwiczek) z aluminium anodyzowanego. 

 
Pytanie nr 124 

Czy Zamawiający dopuści gniazda elektryczne i punkty poboru gazów medycznych producenta innego 

niż kolumny? Zapis ten w jaskrawy sposób promuje producenta Draeger. Pozostali producenci 
dostarczają kolumny certyfikowane z certyfikowanymi podzespołami innych znaczących producentów, 
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 którzy często znakują te gniazda OEM, co jednoznacznie wskazuje, że dają je producentowi w 
użytkowanie. Ponadto sytuacja ta nie uwzględnia zmian rynkowych, gdzie producent został wchłonięty 

przez innego i trwa proces rebrandingu – czy taki zapis ma zatem ograniczać jakakolwiek konkurencję?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 124 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej. Z posiadanej 
wiedzy przez Zamawiającego na rynku Polskim występują co najmniej 3 firmy spełniające dane kryteria. 

 
Pytanie nr 125 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby panele z przyłączami gazowymi i elektrycznymi mogły być 

dowolnie przekładane przez użytkownika, w zależności od potrzeb konfiguracyjnych na dowolną z 4 
ścian konsoli kolumny?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 125 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie, w którym 
panele z przyłączami gazowymi i elektrycznymi mogłyby być dowolnie przekładane przez użytkownika. 

 

Pytanie nr 126 
Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności powielenia dodatkowych przycisków zwalniających hamulce 

przegubów ramion kolumny umieszczone na panelu dodatkowym na jednej ze ścian kolumny .jest to 
powielenie już jednego systemu zwalniania a możliwość przekładania istniejących sterowników 

powoduje że możemy je umieścić w najbardziej dogodnej dla nas konfiguracji i miejscu bez konieczności 

dublowania i podrażania konfiguracji kolumny.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 126 
Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ w zakresie infrastruktury medycznej. 

 
Pytanie nr 127 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drążka monolitycznego na płyny infuzyjne z dwuczęściowymi 

ramionami min 300mm x 2? Drążek może swobodnie być regulowany w zakresie wysokości, dzięki 
zastosowaniu zarówno klamry na haki z szybkozłączem zaciskowym oraz w miejscu mocowania z 

ramion.  
Ramiona ze względów higienicznych gładkie bez otworów i przepustów. Przewód kardiomonitora jest 

prowadzony w zabudowanej części dedykowanego uchwytu na kardiomonitor(zgodnie z dalszym 

wymogiem SIWZ).  
 

Odpowiedź na pytanie nr 127 
Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ w zakresie infrastruktury medycznej. 

 
Pytanie nr 128 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie szyny montażowej dookólnej realizowane za pomocą 4 szyn 

mocowanych do każdej ściany konsoli. Ze względów praktycznych konsola może wówczas posiadać z 
każdej strony możliwość montowania, dokowania różnych akcesoriów ale z dodatkowa funkcjonalnością 

zmiany wysokości poziomu szyny na poszczególnych ściankach.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 128 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie szyny 
montażowej dookólnej realizowane za pomocą 4 szyn mocowanych do każdej ściany konsoli. 

 
Pytanie nr 129 

Czy Zamawiający będzie wymagał ramienia na monitor funkcji życiowych z uchylnym ramieniem 

sprężynowym. Jest to dodatkowa funkcjonalność polegająca na możliwości repozycjonowania w pionie 
monitora względem pozostałych elementów kolumny i aparatu do znieczulenia.  
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Odpowiedź na pytanie nr 129 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza ramię na monitor funkcji 
życiowych z uchylnym ramieniem sprężynowym. 

 

Pytanie nr 130 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do montażu akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli 

kolumny? Konsola dzięki temu pozostaje bez wystających elementów z zaokrąglonymi krawędziami  
 

Odpowiedź na pytanie nr 130 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza prowadnice do montażu 
akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli kolumny. 

 
Pytanie nr 131 

Czy zamawiający dopuści osłony silikonowe prowadnic w kolorze ciemno niebieskim?  
Wymóg dostosowania koloru prowadnic do 12 łącznie wskazuje tylko na kolumnę firmy Drager o nazwie 

„Ambia”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 131 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza osłony silikonowe w 
innych kolorach. Kolor osłon musi być spójny z kolorystyką kolumn. 

 

Pytanie nr 132 
Czy Zamawiający dopuści standardową możliwość zaoferowania gniazd elektrycznych ustawionych w 

poziomie a nie pod kątem? Dodać należy, że takie rozwiązanie pozwoli użytkownikowi na zmianę 
położenia paneli elektrycznych na wszystkich ścianach konsoli a nie tylko na 2 bocznych przy 

zaproponowanym w PFU opisie.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 132 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej. Zgodnie z 
zapisami PFU kolumna na etapie konfiguracji powinna umożliwiać posadowienie gniazd 

przyłączeniowych na każdej ściance kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej jak i lewej. 
Gniazda elektryczne obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy umożliwiają 

dogodniejszą organizację przewodów przyłączeniowych oraz bardziej ergonomiczną operatywność. 

Takie ułożenie gniazd zapobiega wzajemnemu zasłanianiu przyłącza przez przewód podłączony 
powyżej. 

 
Pytanie nr 133 

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w gniazda wyrównania potencjałów w ilości 16 szt.?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 133 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszczai kolumnę z gniazdami 
wyrównania potencjałów w ilości 16 szt. 

 
Załącznik nr 15b KW - Kolumna chirurgiczna 

 

Pytanie nr 134 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny o identycznej funkcjonalności z typoszeregiem ramion 

600mm, 865mm, 1000mm, 1130mm, 1300mm? Praktyka wskazuje, że na etapie projektu 
wykonawczego dla poprawienia ergonomii i funkcjonalności kolumny sufitowej, na niektórych salach 

należy zmodyfikować długości ramion celem uniknięcia niepotrzebnych kolizji.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 134 
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 Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej Załącznik nr 
15b KW - Kolumna chirurgiczna. 

 
Pytanie nr 135 

Czy w związku z powyższym Zamawiający umożliwi sobie dostosowanie długości ramion kolumn do 

wymogów każdej Sali wymagając zakresu ramion o łącznym zasięgu od min 1200mm do 2000mm? 
Takie rozwiązanie daje możliwość pełnego wykorzystania oferty producenta dla zastosowania 

projektowo-użytkowego. Ma to niewątpliwy wpływ na jakość pracy w poszczególnych salach 
operacyjnych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 135 
Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej Załącznik nr 

15b KW - Kolumna chirurgiczna. 
 

Pytanie nr 136 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do montażu akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli 

kolumny? Konsola dzięki temu pozostaje bez wystających elementów z zaokrąglonymi krawędziami.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 136 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza prowadnice do montażu 
akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli kolumny. 

 

Pytanie nr 137 
Czy zamawiający dopuści osłony silikonowe prowadnic w kolorze ciemno niebieskim?  

Wymóg dostosowania koloru prowadnic do 12 łącznie wskazuje tylko na kolumnę firmy Drager o nazwie 
„Ambia” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 137 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza osłony silikonowe w 

innych kolorach. 
 

Pytanie nr 138 
Czy Zamawiający dopuści schowek na nadmiar przewodów realizowany za pomocą jednej klapki 

(drzwiczek) z aluminium anodyzowanego, podobnego jak oferowane i wymagane panele konsoli? 

Schowek stanowi puszka hermetyczna, ułatwiająca szybkie gromadzenie lub oswobodzenie nadmiaru 
przewodów w niej przechowywanych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 138 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza schowek na nadmiar 
przewodów realizowany za pomocą jednej klapki (drzwiczek) z aluminium anodyzowanego. 

 

Pytanie nr 139 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym schowkiem jest dedykowane do opisanych przez 

Zamawiającego zadań wnętrze konsoli kolumny o pojemności znacząco przekraczającej wymaganą. 1 
m konsoli ma 3 krotnie większą pojemność niż wymagana.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 139 
Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej Załącznik nr 

15b KW - Kolumna chirurgiczna. 
 

Pytanie nr 140 

Czy Zamawiający dopuści schowek na nadmiar przewodów realizowany za pomocą jednej klapki 
(drzwiczek) z aluminium anodyzowanego, podobnego jak oferowane i wymagane panele konsoli ? 
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 Schowek stanowi puszka hermetyczna, ułatwiająca szybkie gromadzenie lub oswobodzenie nadmiaru 
przewodów w niej przechowywanych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 140 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza schowek na nadmiar 

przewodów realizowany za pomocą jednej klapki (drzwiczek) z aluminium anodyzowanego. 
 

Pytanie nr 141 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby panele z przyłączami gazowymi i elektrycznymi mogły być 

dowolnie przekładane przez użytkownika, w zależności od potrzeb konfiguracyjnych na dowolną z 4 

ścian konsoli kolumny?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 141 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie, w którym 

panele z przyłączami gazowymi i elektrycznymi mogłyby być dowolnie przekładane przez użytkownika. 
 

Pytanie nr 142 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu charakterystycznego dla gniazd Drager i pozwoli zaoferować 
zgodne z normami gniazda w standardzie DIN lub AGA?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 142 

Zamawiający nie rozumie pytania. W jednostkach zasilających Zamawiający opisał wymagania oraz 

oczekuje instalacji gniazd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 
 

Pytanie nr 143 
Czy Zamawiający dopuści standardową możliwość zaoferowania gniazd elektrycznych ustawionych w 

poziomie a nie pod kątem? Dodać należy, że takie rozwiązanie pozwoli użytkownikowi na zmianę 
położenia paneli elektrycznych na wszystkich ścianach konsoli a nie tylko na 2 bocznych przy 

zaproponowanym w PFU opisie.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 143 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej. Zgodnie z 
zapisami PFU kolumna na etapie konfiguracji powinna umożliwiać posadowienie gniazd 

przyłączeniowych na każdej ściance kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej jak i lewej. 

Gniazda elektryczne obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy umożliwiają 
dogodniejszą organizację przewodów przyłączeniowych oraz bardziej ergonomiczną operatywność. 

Takie ułożenie gniazd zapobiega wzajemnemu zasłanianiu przyłącza przez przewód podłączony 
powyżej. 

 
Pytanie nr 144 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek mocowanych w dystansie ok 2- 3cm od konsoli w celu 

zabezpieczenia przedostawania się ewentualnych płynów na ściankę konsoli? Warto zauważyć, że 
budowa paneli konsoli dla oferowanego rozwiązania jest całkowicie bryzgoszczelna a gniazda 

elektryczne nigdy nie są montowane poniżej poziomu półki.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 144 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej. Założenie 
zastosowanie profilu półki, gdzie od strony głowicy kolumny powierzchnia wyprofilowana jest ku górze 

ma uniemożliwiać swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy kolumny. Wprowadzenie 
dystansu 2-3 cm nie zabezpiecza kolumny, a przypadkowe rozlanie zanieczyszcza trudno dostępną do 

dezynfekcji przestrzeń kolumny. 

 
Pytanie nr 145 
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 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek dla których przyporządkowany zostanie schowek na 
nadmiar kabli za półką (dotyczy wymogu dla dolnej półki z szufladą)?. Schowek zamykany pojedynczą 

klapką z aluminium anodyzowanego.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 145 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza zastosowanie 
rozwiązania półek dla których przyporządkowany zostanie schowek na nadmiar kabli za półką. 

 
Pytanie nr 146 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek o wymiarach 530x480mm?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 146 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie polegające 
na zastosowaniu półek o wymiarach 530x480mm. 

 
Pytanie nr 147 

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z gniazdami wyrównania potencjałów w ilości 16 szt.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 147 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza kolumnę z gniazdami 
wyrównania potencjałów w ilości 16 szt. 

 

Załącznik 15 c KW - Kolumna do sal wybudzeniowych 
 

Pytanie nr 148 
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do montażu akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli 

kolumny? Konsola dzięki temu pozostaje bez wystających elementów z zaokrąglonymi krawędziami.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 148 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza prowadnice do montażu 
akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli kolumny. 

 
Pytanie nr 149 

Czy zamawiający dopuści osłony silikonowe prowadnic w kolorze ciemno niebieskim?  

Wymóg dostosowania koloru prowadnic do 12 łącznie wskazuje tylko na kolumnę firmy Drager o nazwie 
„Ambia” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 149 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza osłony silikonowe w 
innych kolorach. Kolor osłon musi być spójny z kolorystyką kolumn. 

 

Pytanie nr 150 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek mocowanych w dystansie ok 2- 3cm od konsoli w celu 

zabezpieczenia przedostawania się ewentualnych płynów na ściankę konsoli? Warto zauważyć, że 
budowa paneli konsoli dla oferowanego rozwiązania jest całkowicie bryzgoszczelna a gniazda 

elektryczne nigdy nie są montowane poniżej poziomu półki.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 150 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej. 
 

Pytanie nr 151 
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 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek dla których przyporządkowany zostanie schowek na 
nadmiar kabli za półką (dotyczy wymogu dla dolnej półki z szufladą)?. Schowek zamykany pojedynczą 

klapką z aluminium anodyzowanego.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 151 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie półek dla 
których przyporządkowany zostanie schowek na nadmiar kabli za półką. Schowek zamykany pojedynczą 

klapką z aluminium anodyzowanego. 
 

Pytanie nr 152 

Czy Zamawiający dopuści gniazda elektryczne i punkty poboru gazów medycznych producenta innego 
niż kolumny? Zapis ten w jaskrawy sposób promuje producenta Drager. Pozostali producenci dostarczają 

kolumny certyfikowane z certyfikowanymi podzespołami innych znaczących producentów, którzy często 
znakują te gniazda OEM, co jednoznacznie wskazuje, że dają je producentowi w użytkowanie. Ponadto 

sytuacja ta nie uwzględnia zmian rynkowych, gdzie producent został wchłonięty przez innego i trwa 
proces rebrandingu – czy taki zapis ma zatem ograniczać jakakolwiek konkurencję?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 152 
Zamawiający nie dopuszcza, aby gniazda elektryczne i punkty poboru gazów medycznych były innego 

producenta niż kolumny. 
 

Pytanie nr 153 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby panele z przyłączami gazowymi i elektrycznymi mogły być 
dowolnie przekładane przez użytkownika, w zależności od potrzeb konfiguracyjnych na dowolną z 4 

ścian konsoli kolumny?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 153 
Zamawiający nie będzie wymagał, aby panele z przyłączami gazowymi i elektrycznymi mogły być 

dowolnie przekładane przez użytkownika. 

 
Pytanie nr 154 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drążka monolitycznego na płyny infuzyjne z dwuczęściowymi 
ramionami min 300mm x 2? Drążek może swobodnie być regulowany w zakresie wysokości, dzięki 

zastosowaniu zarówno klamry na haki z szybkozłączem zaciskowym oraz w miejscu mocowania z 

ramion. Ramiona ze względów higienicznych gładkie bez otworów i przepustów. Przewód 
kardiomonitora jest prowadzony w zabudowanej części dedykowanego uchwytu na 

kardiomonitor(zgodnie z dalszym wymogiem SIWZ).  
 

Odpowiedź na pytanie nr 154 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza zastosowanie 

dwuczęściowego uchwytu drążka na płyny infuzyjne złożonego z ramion do długościach min. 

300mm+300mm.Przeguby uchwytu wyposażone w regulowane blokady cierne oraz w dolnych częściach 
przepusty kablowe umożliwiające uporządkowanie przewodów zasilających itp. 

 
Pytanie nr 155 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek o wymiarach 530x480mm?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 155 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza rozwiązanie polegające 
na zastosowaniu półek o wymiarach 530x480mm. 

 

Pytanie nr 156 
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 Czy Zamawiający dopuści szuflady podwójne mocowane pod półką o wysokości 125mm i udźwigu min 
50 kg?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 156 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza szuflady podwójne 

mocowane pod półką o wysokości 125mm i udźwigu min 50 kg. 
 

Pytanie nr 157 
Czy Zamawiający dopuści mocowanie Vesa dwuramienne o długości 300+300mm?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 157 
Zamawiający dopuszcza mocowanie Vesa dwuramienne o długości 300+300mm o ile rozwiązanie 

spełnia funkcjonalność opisaną w karcie materiałowej. 
 

Załącznik 15g KW - Kolumna intensywnej terapii 
 

Pytanie nr 158 

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do montażu akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli 
kolumny? Konsola dzięki temu pozostaje bez wystających elementów z zaokrąglonymi krawędziami.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 158 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza prowadnice do montażu 

akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli kolumny. 
 

Pytanie nr 159 
Czy Zamawiający dopuści oświetlenie LED mocowane na frontowej ścianie wraz z funkcją ściemniania , 

oświetlenie w postaci obrotowej lampki LED z możliwością dokładnego skierowania na półkę ułatwiające 
przeglądanie i uzupełnianie dokumentacji medycznej?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 159 
Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED o ile rozwiązanie spełnia funkcjonalność opisaną w karcie 

materiałowej. 
 

Pytanie nr 160 

Czy Zamawiający dopuści standardową możliwość zaoferowania gniazd elektrycznych ustawionych w 
poziomie a nie pod kątem? Dodać należy, że takie rozwiązanie pozwoli użytkownikowi na zmianę 

położenia paneli elektrycznych na wszystkich ścianach konsoli a nie tylko na 2 bocznych przy 
zaproponowanym w PFU opisie.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 160 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w opisie infrastruktury medycznej. Zgodnie z 

zapisami PFU kolumna na etapie konfiguracji powinna umożliwiać posadowienie gniazd 
przyłączeniowych na każdej ściance kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej jak i lewej. 

Gniazda elektryczne obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy umożliwiają 
dogodniejszą organizację przewodów przyłączeniowych oraz bardziej ergonomiczną operatywność. 

Takie ułożenie gniazd zapobiega wzajemnemu zasłanianiu przyłącza przez przewód podłączony 

powyżej. 
 

Pytanie nr 161 
Czy Zamawiający dopuści możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu do 

sterowania hamulcami pomiędzy wszystkimi ścianami głowicy co 2 cm?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 161 
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 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza przekładanie obu 
bezprzewodowych rękojeści uchwytu do sterowania hamulcami pomiędzy wszystkimi ścianami głowicy 

co 2 cm. 
 

Pytanie nr 162 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysięgnika do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie 
jednoramienny, obrotowy o zasięgu 20cm i udźwigu 40 kg. Drążek może swobodnie być regulowany w 

zakresie wysokości, dzięki zastosowaniu zarówno klamry na haki z szybkozłączem zaciskowym oraz w 
miejscu mocowania z ramion. Ramiona ze względów higienicznych gładkie bez otworów i przepustów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 162 
Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w stosownym opisie technologii medycznej 

Załącznik 15 c KW - Kolumna intensywnej terapii. Zasięg wysięgnika jednoramiennego min. 30 cm ma 
pozwolić na dogodną operatywność usytuowania względem miejsca mocowania na kolumnie, a 

wymaganą przez operatora lokalizacją drążka z zawieszonymi na nim płynami. 
 

Pytanie nr 163 

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie strony infuzyjnej w lampkę Led z podwójnym przegubowym 
ramieniem z regulacją w poziomie i pionie , z możliwością mocowania do szyny sprzętowej. Lampka o 

maksymalnym natężeniu 40000lx, regulacja temperatury barwowej.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 163 

Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED o ile rozwiązanie spełnia funkcjonalność opisaną w karcie 
materiałowej. 

 
Pytanie nr 164 

Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji co 2 cm wysokości zawieszenia półek na głowicy przez 
użytkownika?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 164 
Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji co 2 cm wysokości zawieszenia półek na głowicy przez 

użytkownika. 
 

Pytanie nr 165 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gniazd ekwipotencjalnych w ilości 16 szt. zlokalizowane na 
bocznej ścianie głowicy w dwóch panelach po 8 szt. w każdym panelu?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 165 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w stosownym opisie technologii medycznej 
Załącznik 15 c KW - Kolumna do sal wybudzeniowych. Punkty ekwipotencjalne PE zlokalizowane być 

powinny przy każdym z gniazd elektrycznych 230V. Rozwiązanie bardzo praktyczne w zakresie 

organizacji, uporządkowania, a przede wszystkim identyfikacji przewodów PE wraz z danym przewodem 
zasilającym urządzenie medyczne. 

 
BIM 

 

Pytanie nr 166 
Zamawiający w „Checkliście Celów Zamawiającego” przedstawia cel, polegający na administrowaniu 

Inwestycją i zarządzaniu obiektem (monitoring komfortu cieplnego i jakości środowiska wewnątrz 
Inwestycji, kontrola zużycia energii i wody w budynku i jego otoczeniu, kontrola i optymalizacja 

logistyki), który ma być osiągnięty poprzez tworzenie modeli powykonawczych oraz tworzenie projektów 

przy użyciu technologii BIM. Czy Zamawiający oczekuje, że modele BIM będą połączone z systemem 
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 BMS budynku i będą wzajemnie przekazywać sobie dane pochodzące z czujników zamontowanych w 
pomieszczeniach / instalacjach?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 166 

Zamawiający nie oczekuje, że modele BIM będą połączone z systemem BMS budynku i będą wzajemnie 

przekazywać sobie dane pochodzące z czujników zamontowanych w pomieszczeniach/instalacjach. 
 

Pytanie nr 167 
Czy dostarczana platforma CDE przez Zamawiającego posiada wbudowany moduł zarządzania 

usterkami?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 167 

Zamawiający zobowiąże Inżyniera Kontraktu, aby platforma posiadała moduł do zarządzania usterkami. 
 

Dokument 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy 
 

Pytanie nr 168 

Prosimy o korektę opracowania i posługiwanie się jedynie językiem polskim, który jest obligatoryjny w 
przedkładanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dokumentach projektowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub umieszczenie precyzyjnych definicji, co oznaczają słowa w obcych 
językach przywołane w opracowaniu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 168 
Zamawiający informuje, że użyte pojedyncze pojęcia pochodzenia anglojęzycznego są powszechnie 

używane w języku branżowym i jako takie nie stanowią naruszenia zasady prowadzenia postępowania 
w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy PZP). Dla zrozumienia tych słów nie jest wymagana znajomość 

języka obcego, lecz posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej (por. wyr. z 31.5.2013 r., KIO 1151/13, 
KIO 1164/13). Ich dosłowne przetłumaczenie na język polski uczyniłoby te pojęcia i wyrażenia 

niezrozumiałymi dla przedstawicieli branży. Nie jest również wymagane wprowadzanie precyzyjnych 

definicji tych słów, ponieważ ich zakres znaczeniowy jest wystarczająco jasny i precyzyjny dla osób 
posiadających odpowiednią wiedzę fachową. 

 
Pytanie nr 169 

Prosimy o doprowadzenie Koncepcji Wielobranżowej do zgodności z obowiązującymi przepisami, 

głównie w zakresie dostępu do światła naturalnego, dla pomieszczeń, w których nie ma możliwości 
zastosowania świetlików dachowych lub innych rozwiązań, które zapewniłyby zachowanie warunku 1/8 

lub 1/6 dla sal sekcyjnych (stosunek szklenia do powierzchni podłogi).  
 

Odpowiedź na pytanie nr 169 
Zamawiający zawarł w części opisowej fragmenty dotyczące grup pomieszczeń dedykowanych do 

uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów. Zamawiający podtrzymuje zastosowane rozwiązanie 

opierając się na zrealizowanych obiektach szpitalnych w tym zakładach prosektury. Przywołane 
rozporządzenie z 1972 roku nie uwzględnia rozwoju w zakresie instalacji oświetlenia jak i instalacji 

wentylacyjnych poczynionych w ostatnich 50 latach. Dodatkowo to samo rozporządzenie tj. par. 5 pkt 
2 nakazuje, aby otwory okienne były zabezpieczone przed wglądem osób postronnych (okleina szyby) 

a dodatkowo posiadały żaluzje i okratowanie co w rzeczywistości kończy się na całkowitym zasłonięciu 

okien. W związku z tym w praktyce organy nadzoru budowlanego wykształciły odmienny sposób 
wykładania ww. przepisów, bardziej oparty na ich aspekcie celowościowym i systemowym, zamiast na 

literalnym brzmieniu (które jest praktycznie absurdalne i niemożliwe do zastosowania wprost). 
Potwierdza to praktyka oraz liczne doświadczenia w skali naszego kraju, wedle których niejednokrotnie 

dochodziło do przyjęcia obiektów, w których pomieszczenia prosektury nie spełniały literalnego wymogu 

w zakresie dostępu światła dziennego. Nadto należy wskazać, że w przedmiotowej sytuacji, 
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 pomieszczenia określone w PFU mianem prosektury mogą być kwalifikowane jako pomieszczenia o 
reżimie sal operacyjnych, dla których nie obowiązuje taki wymóg w zakresie oświetlenia. 

 
 

Pytanie nr 170 

Pkt. 4.8.2.2 – prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wartości parametru lambda dla izolacji termicznej 
(„nie większym niż 0,035 [W/mK)]. Współczynnik przenikania ciepła ≤ 0,2 [W/m2K)] dla izolacji grubości 

25 cm (zgodnie z pkt. 4.8.2) można uzyskać przy lambda izolacji termicznej na poziomie ≥ 0,044 
[W/mK]. Istotnym jest spełnienie warunku wartości współczynnika przenikania ciepła ≤ 0,2 [W/m2K)].  

 

Odpowiedź na pytanie nr 170 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Wielkość 0,035 W/mK jest parametrem wielu 

występujących na rynku materiałów termoizolacyjnych. Zniesienie tego ograniczenia spowoduje 
zwiększenie grubości całkowitej przegród oraz konieczność stosowania zwiększonych przekrojów 

podkonstrukcji elewacji. 
 

Pytanie nr 171 

Pkt. 4.8.2.2 – prosimy o bardziej precyzyjne określenie materiału do zastosowania dla elewacji 
wentylowanej. Jako alternatywne rozwiązania dla systemu płyt włókno-cementowych podano okładziny 

stalowe, płyty HPL, płyty z kamienia naturalnego, płyty kompozytowe, płyty ceramiczne. Rozwiązanie 
musi uzyskać akceptacje Zamawiającego. Na etapie ofertowania różnice w cenie ww. materiałów są na 

tyle duże, że bez jednoznacznego wskazania przez Zamawiającego jaki materiał należy przyjąć do oferty 

istnieje obawa, iż w zakresie wyceny robót elewacyjnych będzie istniało ryzyko błędnej wyceny. Prosimy 
o wskazanie maksymalnie dwóch rozwiązań dopuszczanych przez Zamawiającego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 171 

Zamawiający dopuszcza jako alternatywne rozwiązania płyty kompozytowe i hpl. 
 

Pytanie nr 172 

Pkt. 4.8.2.3 – prosimy o określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „systemie double skin”. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja musi zostać opracowana w języku polskim.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 172 

Termin "duble skin" przyjął się w budownictwie jako uzus językowy, w konsekwencji nie stanowi 

naruszenia zasady języka polskiego (vide: odpowiedź na pytanie 168). Termin został użyty w 
opracowaniu do opisu systemu, w którym zewnętrzna ściana budynku jest dodatkowo wyposażona w 

nie pełniącą roli izolacji, wentylowaną warstwę blachy perforowanej, montowanej na konstrukcji 
stalowej, w zmiennej odległości od ściany. 

 
Pytanie nr 173 

Pkt. 4.8.2.3 – Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „ogniowo 

malowane”, dotyczy systemu żaluzji technicznych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 173 
Zamawiający zmienił we wskazanym zakresie treść załącznika SIWZ. 

 

Pytanie nr 174 
Pkt. 4.8.2.3 – czy „osłonność akustyczna minimum 32dB” poparta jest obliczeniami akustycznymi? Jeśli 

tak to prosimy o udostępnienie opracowania. Jeśli nie to zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu, gdyż 
wartość ta powinna wynikać z przeprowadzonych analiz akustycznych, które opracowywane będą na 

etapie projektu wykonawczego po doborze m.in. urządzeń na dachu, dotyczy systemowych żaluzji 

technicznych.  
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 Odpowiedź na pytanie nr 174 
Zamawiający oczekuje analizy i obliczeń akustycznych od Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 175 

Pkt. 4.8.2.4 – w części centralnej obiektu Koncepcja Wielobranżowa zakłada zastosowanie płyt 

perforowanych. Prosimy o potwierdzenie czy za elementami perforowanymi należy zastosować elewację 
wentylowaną z płyt włókno-cementowych czy tynkowaną, gdyż są w tym zakresie rozbieżności w 

punkcie 4.8.2.4 opisu.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 175 

Zamawiający potwierdza, że w przeważającej części należy zastosować tynk, częściowo jednak (na 
przedłużeniu skrzydeł) układ elewacji analogiczny jak na skrzydłach. 

 
Pytanie nr 176 

Pkt. 4.8.2.5 – Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest mycie elewacji w 
okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli tak to w jakim wymiarze. Opis w punkcie 4.8.2.5 informuje o 

konieczności mycia elewacji co kilka lat.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 176 

Zamawiający potwierdza, że mycie elewacji nie jest w zakresie GW. 
 

Pytanie nr 177 

Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o informację, czy w oknach z parapetem na wysokości 90 cm i górnym skrzydłem 
uchylnym należy zastosować systemy umożliwiające uchylenie okna z poziomu posadzki czy też klamkę 

i mycie okna odbywać się będzie z drabiny.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 177 
Zamawiający informuje, że uchylenie okna powinno być możliwe dla osoby powołanej stojącej na 

podłodze. Mycie okna odbywać się będzie z drabiny. 

 
Pytanie nr 178 

Pkt. 4.8.2.6 – Zgodnie z warunkami technicznymi w obiektach użyteczności publicznej należy stosować 
barierki o wysokości 110 cm. Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 4.8.2.6 podano błędną wartość 90 cm. 

Jeśli jest to wartość prawidłowa prosimy o podanie podstawy prawnej do zastosowania barierki o 

wysokości 90 cm.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 178 
Zamawiający informuje, że pkt 4.8.2.6 dotyczy zagadnień związanych z stolarką okienną i parapetami – 

nie dotyczy barierek. Wg par. 301.1 i 301.2 WT wymaganie wskazujące na wysokość parapetu na 
poziomie 110cm dotyczy kondygnacji położonych powyżej 25 m nad poziomem terenu. Na 

kondygnacjach niższych wysokość ta wynosi 85 cm. 

 
Pytanie nr 179 

Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o potwierdzenie, iż od strony wewnętrznej kolor stolarki okiennej ma być biały z 
podstawowej palety barw producenta.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 179 
Zamawiający potwierdza, iż od strony wewnętrznej kolor stolarki okiennej ma być biały z podstawowej 

palety barw producenta. 
 

 

Pytanie nr 180 
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 Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o potwierdzenie, że okna, które będą wymagały wykonania ich w klasie 
odporności ogniowej będą mogły być wykonane z ślusarki aluminiowej z polami szklenia stałymi.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 180 

Zamawiający potwierdza, że okna, które będą wymagały wykonania w klasie odporności ogniowej mogą 

być wykonane z profili aluminiowych i mogą być stałe, o ile inne przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa nie wymagają ich otwieralności. 

 
Pytanie nr 181 

Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o określenie materiału dla parapetów zewnętrznych w formie lameli – urwane 

zdanie w opisie.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 181 
Zamawiający określa materiał dla parapetów zewnętrznych w formie lameli jako identyczny z 

pozostałymi lamelami. Zamawiający zmienił we wskazanym zakresie załącznik do SIWZ. 
 

Pytanie nr 182 

Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o potwierdzenie, że pod „Przeszklenia, których dolna krawędź jest poniżej 85cm 
nad poziomem wykończenia pomieszczeń” Zamawiający rozumie 85cm od poziomu wykończonej 

posadzki pomieszczenia czy też od innego charakterystycznego punktu wykończonego pomieszczenia 
jak parapet.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 182 
Zamawiający potwierdza, że pod tym pojęciem Zamawiający rozumie odległość między wierzchem 

wykończonej posadzki a górną krawędzią wewnętrznego podokiennika. 
 

Pytanie nr 183 
Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wymagana infiltracja 

powietrza zgodna z obowiązującymi warunkami technicznymi […]” w kontekście stolarki okiennej PCV 

przy założeniu zastosowania systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 183 
Zamawiający wymaga spełnienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 184 
Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o wskazanie występowania okien balkonowych, o których mowa w punkcie 4.8.2.6 

tiret 5 oraz kolejne.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 184 
Przykładowa lokalizacja okien balkonowych, o których mowa w punkcie 4.8.2.6 to: poziom +1 (poziom 

P1), skrzydło A, elewacja północno-zachodnia. 

 
Pytanie nr 185 

Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o potwierdzenie, że parametry szklenia należy dobrać w sposób optymalny na 
etapie projektu wykonawczego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 185 
Zamawiający nie potwierdza. Parametry szklenia są przedmiotem oferty i powinny być ustalone 

najpóźniej na etapie projektu budowlanego (projektowanej charakterystyki energetycznej). 
 

Pytanie nr 186 

Pkt. 4.8.2.6 – Parametr P2 jest parametrem antywłamaniowości, odporności na włamanie. Prosimy o 
określenie parametrów szklenia to jest czy ma to być szklenie laminowane, zespolone czy też inne.  
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Odpowiedź na pytanie nr 186 

Należy wykonać zgodnie z WT i zaproponowanymi parametrami szklenia, które są przedmiotem oferty. 
Jednocześnie należy zastosować szklenie o podwyższonej wytrzymałości, dodatkowo na parterze należy 

uwzględnić parametr antywłamaniowości szklenia. 

 
Pytanie nr 187 

Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o potwierdzenie, w odniesieniu do zapisu: „na poziomie P0 we wszystkich 
pomieszczeniach, należy przewidzieć co najmniej jedno okno otwieralne”, iż nie dotyczy to sytuacji, w 

której w pomieszczeniu należy zastosować wszystkie okna w klasie odporności ogniowej, które będą 

wykonane jako pola stałe.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 187 
Zamawiający potwierdza, że okna, które będą wymagały wykonania w klasie odporności ogniowej mogą 

być wykonane z profili aluminiowych i mogą być stałe, o ile inne przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa nie wymagają ich otwieralności. 

 

Pytanie nr 188 
Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o potwierdzenie, że pola, które znajdują się na wysokości poniżej 85cm od 

wykończonej posadzki można wykonać jako stałe, bez konieczności ich rozwierania, uchylania. Pozwoli 
to na uniknięcie stosowania dodatkowych balustrad os strony zewnętrznej okna.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 188 
Zamawiający potwierdza, że pola, które znajdują się na wysokości poniżej 85cm od wykończonej 

posadzki można wykonać jako stałe, bez konieczności ich rozwierania, uchylania, pod warunkiem 
zapewnienia łatwego utrzymania w czystości. Zgoda nie dotyczy okien parteru oraz drzwi balkonowych. 

 
Pytanie nr 189 

Pkt. 4.8.2.6 – Projektowany obiekt nie jest obiektem mieszkalnym, skąd zatem wymóg posiadania atestu 

higienicznego „PZH na zastosowanie do produkcji profile okienne z PVC-U do stosowania w budynkach 
mieszkalnych”. Prosimy o korektę zapisu na „do stosowania w obiektach służby zdrowia”.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 189 

Zamawiający skorygował zapisy Opisu wielobranżowego w punkcie 4.8.2.6 z "do stosowania w 

budynkach mieszkalnych" na "do stosowania w budynkach służby zdrowia". 
 

 
Pytanie nr 190 

Pkt. 4.8.2.6 – Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie akustyki okien należy stosować normy przywołane 
w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 190 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie akustyki okien należy stosować normy przywołane w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dodatkowo 

należy uwzględnić wyniki obliczeń i analiz akustycznych, które są przedmiotem zamówienia po stronie 
Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 191 

Pkt. 4.8.2.7 – Prosimy o precyzyjne określenie parametrów odporności ogniowej dla świetlików 

przywołanych w punkcie 4.8.2.7  
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 Odpowiedź na pytanie nr 191 
Określenie parametrów odporności ogniowej należy do Generalnego Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 192 

Pkt. 4.8.2.8 – Żaluzje międzyszybowe są rozwiązaniem, które znacząco podraża wartość inwestycji, 

zwłaszcza gdy mają być zastosowane „we wszystkich oknach zewnętrznych, za wyjątkiem okien 
doświetlających przestrzenie komunikacji oraz okien administracji i przeszkleń w obrębie core’u 

budynku”. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w formie żaluzji okiennych zewnętrznych, materiałowych 
lub aluminiowych, sterowanych elektrycznie, których funkcja będzie tożsama z żaluzjami 

międzyszybowymi.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 192 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rozwiązania. 
 

Pytanie nr 193 
Pkt. 4.8.2.9 – Prosimy o potwierdzenie, iż zapis o konieczności zastosowania wycieraczek zewnętrznych 

we wszystkich drzwiach zewnętrznych nie dotyczy drzwi klatek schodowych, które pełnić będą jedynie 

funkcję ewakuacji to jest wyjścia ewakuacyjnego a nie wejścia do budynku.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 193 
Zamawiający potwierdza, że wycieraczki powinny być zastosowane we wszystkich drzwiach bez wyjątku. 

 

Pytanie nr 194 
Pkt. 4.8.2.9 – Prosimy o potwierdzenie, że poprawnie opisane zostały parametry dla bramy DZ-B to jest 

brama szybkobieżna (szybko-rolowana) ze stali ocynkowanej, z współczynnikiem U ≤ 1,3 [W/(m2K)] z 
drzwiami ewakuacyjnymi w bramie podnoszonej. Naszym zdaniem nie jest dostępny na rynku produkt 

spełniający wymienione w charakterystyce parametry. Ewentualnie prosimy o wskazanie referencyjnych 
produktów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 194 
Zamawiający informuje, że wymaga dostawy bram o podanych w pkt. 4.8.2.9 parametrach 

technicznych, jednocześnie dopuszcza możliwość zastosowania bramy z profili wykonanych nie z blachy 
ocynkowanej, ale również z aluminium lub innego materiału, który zapewni również zachowanie nie 

tylko współczynnika U ≤ 1,3 [W/(m2K)] ale i wymaganą klasę odporności na włamanie nie niższą niż 

RC2. 
 

Pytanie nr 195 
Pkt. 4.8.2.9 – Prosimy o potwierdzenie, że ślusarka aluminiowa musi posiadać znak jakości Qualicoat 

dla farb, lakierów i powłok proszkowych na aluminium.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 195 

Zamawiający nie wymaga, aby ślusarka aluminiowa posiadała znak jakości Qualicoat dla farb, lakierów 
i powłok proszkowych na aluminium.  

 
Pytanie nr 196 

Pkt. 4.8.2.9 – Czy profile ślusarki aluminiowej mają być malowane na gładko czy farbami strukturalnymi?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 196 

Zamawiający informuje, że profile ślusarki aluminiowej muszą być malowane na gładko. 
 

Pytanie nr 197 

Pkt. 4.8.2.9 – Prosimy o potwierdzenie możliwości zastąpienia elektrorygla ryglem mechanicznym lub 
elektozaczepem – dotyczy elektrorygla rewersyjnego.  
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Odpowiedź na pytanie nr 197 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką zmianę pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów 
pożarowych. 

 

Pytanie nr 198 
Pkt. 4.8.2.9 – Prosimy o określenie koloru RAL dla drzwi DZ-O  

 
Odpowiedź na pytanie nr 198 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 4.8.2.6.: Kolorystyka zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 

ma być dobrana z przedziału RAL 7000-7015. 
 

Pytanie nr 199 
Pkt. 4.8.2.9 – Prosimy o informację, czy drzwi zamontowane obok drzwi obrotowych mają być rozwierne 

czy rozsuwane.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 199 

Ze względu na przepisy p.poż. drzwi zamontowane obok drzwi obrotowych muszą być rozwierane. 
 

Pytanie nr 200 
Pkt. 4.8.2.9 – Prosimy o określenie klasy szklenia dla drzwi DZ-AS  

 

Odpowiedź na pytanie nr 200 
Zamawiający wymaga szyby o klasie co najmniej P2. 

 
Pytanie nr 201 

Pkt. 4.8.2.10 – Prosimy o potwierdzenie, iż po opracowaniu analizy akustycznej będzie możliwa 
optymalizacja powierzchni lameli, w tym również nie stosowanie lameli jako elementu 

przeciwsłonecznego w przypadku zastosowania żaluzji okiennych materiałowych lub aluminiowych. Jest 

to zdublowanie funkcji, które jest niepotrzebne i naraża na zarzut niegospodarności. Ponadto w celach 
ochrony przeciwsłonecznej nie ma konieczności stosowania ww. elementów od strony północnej, nie 

narażonej na działania promieni słonecznych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 201 

Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie żaluzji zewnętrznych. Elewacje północne są eksponowane 
na promienie słoneczne w godzinach porannych i wieczornych. Całkowita rezygnacja z lameli nie jest 

możliwa. 
 

Pytanie nr 202 
Pkt. 4.8.2.12 – Prosimy o dopuszczenie stosowania pochwytów o średnicy w zakresie 35-45mm zgodnie 

ze Standardami dostępności  

 
Odpowiedź na pytanie nr 202 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie stosowania pochwytów o średnicy w zakresie 35-45mm 
zgodnie ze Standardami dostępności. 

 

Pytanie nr 203 
Pkt. 4.8.2.13 – Prosimy o zmianę zapisu dot. grubości blachy na „min. 0,65mm”. Podanie dokładnej 

grubości o wartości 0,65mm ogranicza możliwość zastosowania grubszej blachy, która w niektórych 
miejscach ze względów funkcjonalno-użytkowych może okazać się konieczna.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 203 
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 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania grubszej blachy niż 0,65mm w miejscach, gdzie jest 
to konieczne ze względów funkcjonalno-użytkowych i dokonał stosownych korekt w załączniku do SIWZ. 

 
Pytanie nr 204 

Pkt. 4.8.2.15 – Czy dla wyposażenia użytkowego sanitarnego należy przewidzieć zastosowanie 

elementów antybakteryjnych. Dotyczy to również armatury na tzw. białym montażu.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 204 
Zamawiający nie wymaga zastosowania elementów antybakteryjnych. Należy pamiętać, że 

pomieszczenia o podwyższonej aseptyce oraz śluzy muszą być wyposażone w armaturę uruchamianą 

bez kontaktu z dłonią. 
 

Pytanie nr 205 
Pkt. 4.8.2.15 – Czy w dostawie z wieszakiem w poz. 34 oraz 35. (zasłona prysznicowa prosta na wieszaku 

oraz zasłona prysznicowa kątowa) jest tylko wieszak czy również kotarka z obciążeniem?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 205 

Zamawiający informuje, że kotara z obciążeniem nie jest w zakresie dostaw GW. 
 

Pytanie nr 206 
Pkt. 4.8.2.16 – Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowa meblowa, która jest poza zakresem Generalnego 

Wykonawcy powinna zostać szczegółowo opracowana na etapie projektu wykonawczego a nie „Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego”. Zakres i termin opracowania projektu budowlanego 
uniemożliwiają rozwiązanie szczegółowo wyposażenia meblowego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 206 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem braku jego wpływu na wcześniejsze 
uzgodnienia i zatwierdzenia projektu budowlanego. Zmiany wprowadzone na etapie projektu 

wykonawczego nie mogą wymuszać zmian w dokumentacji budowlanej.  

 
Pytanie nr 207 

Pkt. 4.8.2.16 – Prosimy o precyzyjne określenie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem 
„szczegółowo zaprojektować”.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 207 
To znaczy: spełnia warunki projektu wykonawczego opisanego w § 5 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). 
 

Pytanie nr 208 

Pkt. 4.8.3.2 – Prosimy o dopuszczenie zastosowania materiałów o innych parametrach lambda, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie izolacyjności termicznej.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 208 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie materiałów o innych parametrach lambda niż wskazane. 

 
Pytanie nr 209 

Pkt. 4.8.3.2 – Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastosowania innego układu dla stropodachu 
m.in. zastosowanie żelbetowej płyty dociskowej o grubości min. 8cm w formie posadzki pływającej ze 

względu na poprawę parametrów akustycznych stropodachu na przykład w przypadku lokalizacji na 

danym polu urządzeń wywołujących drgania.  
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 Odpowiedź na pytanie nr 209 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastosowania innego układu dla stropodachu ze względu na 

poprawę parametrów akustycznych stropodachu po wykazaniu przez GW takiej konieczności popartej 
analizą akustyczną, która jest częścią przedmiotu zamówienia po stronie GW. 

 

Pytanie nr 210 
Pkt. 4.8.4 – Prosimy o wskazanie lokalizacji, w których Zamawiający dopuszcza stosowanie ścianek GK 

zamiast murowanych zgodnie z punktem 4.8.4 tiret 2. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż ściany GK 
wykazują się lepszymi parametrami akustycznymi oraz umożliwiają w przyszłości łatwiejszą zmianę 

aranżacji pomieszczeń dostosowując je do potrzeb użytkownika.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 210 

Zamawiający dopuszcza stosowanie ścianek GK za wyjątkiem pomieszczeń/ stref narażonych na 
mechaniczne uszkodzenia np. korytarzy i pomieszczeń wydzielonych pożarowo. Dodatkowo 

Zamawiający informuje, że w przypadku zastosowania ścian GK należy wykonać wzmocnienia w miejscu 
montażu urządzeń, ceramiki i armatury. Należy spełnić normy akustyczne, statyczność konstrukcyjną i 

odporność pożarową. 

 
Pytanie nr 211 

Pkt. 4.8.4 – Prosimy o określenie wysokości ścianek HPL jaką należy przyjąć do oferty wskazując odstęp 
od posadzki oraz wysokość ścianki.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 211 
Ścianki giszetowe HPL należy wykonać jako systemowe, zachowując odstęp od posadzki 15cm oraz 

zachowując parametr wysokości przejścia w otworze drzwiowym min. 200cm zgodnie z obowiązującymi 
przepisami WT. 

 
Pytanie nr 212 

Pkt. 4.8.4 – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako wykończenie ścian sal operacyjnych lub 

opcjonalnie w salach zabiegowych paneli ściennych i sufitowych ze stali nierdzewnej malowanych 
farbami z jonami srebra?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 212 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i oczekuje zaprojektowania i wykonania 

zgodnie z zapisami przekazanej dokumentacji SIWZ. 
 

Pytanie nr 213 
Pkt. 4.8.5 – Prosimy o udostępnienie podstawowych założeń jakie przyjęto na etapie opracowania 

koncepcyjnego.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 213 

Analiza akustyczna proponowanych rozwiązań należy do zadań GW. Podtrzymujemy zapisy z KW w pkt 
4.8.5 

 
Pytanie nr 214 

Pkt. 4.8.6.2 – Prosimy o dopuszczenie do zastosowania jako wykończenie klatek schodowych PSC1 

żywicy epoksydowej w kolorach dobranych na etapie projektu wykonawczego lub posadzki PVC lub 
kauczukowej.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 214 

Zamawiający informuje, że rodzaje materiału oraz warunki zmiany materiału zostały wskazane w 

załączniku nr 16. 
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 Pytanie nr 215 
Pkt. 4.8.6.3 – Prosimy o dopuszczę stosowania większych wymiarów płyt niż 60x60cm np. 120x60 cm 

celem poprawy walorów architektonicznych np. komunikacji ogólnych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 215 

Zamawiający informuje, że załącznik nr 16 wskazuje na możliwość zastosowania płyt 120x60 cm. 
 

Pytanie nr 216 
Pkt. 4.8.6.3 – Dla sufitu SF01 przyjęto najwyższą klasę czystości ISO 5, którą stosuje się dla Clean Room 

(zgodnie z nomenklaturą ISO). W punkcie 4.8.6.6 taki typ sufitu stosuje się m.in. w komunikacji – 

korytarzach, magazynach brudnych i czystych, serwerownie, zaplecze kuchni. Prosimy o potwierdzenie, 
że dla tych typów pomieszczeń należy stosować sufit o klasie czystości ISO 5, który znacznie podraża 

realizację inwestycji.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 216 
Zamawiający zmienił zapisy w punkcie 4.8.6.3. KW. 

 

Pytanie nr 217 
Pkt. 4.8.6.6 – Prosimy o potwierdzenie, iż dopuszczalne jest stosowanie sufitów na innych wysokościach 

niż wskazane ze względów wynikających z przepisów m.in. dla pomieszczeń, w których występują 
warunki uciążliwe, przebywa więcej niż 4 osoby czy też dla holu przez który prowadzona jest ewakuacja.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 217 
Zamawiający informuje, że pkt. 4.8.6.6. nie wskazuje wysokości montażu sufitów. Wysokość 

pomieszczeń powinna spełniać aktualne przepisy WT. 
 

Pytanie nr 218 
Pkt. 4.8.6.6 – Do jakiej wysokości od posadzki należy stosować zabezpieczenia narożników oraz jakiej 

wysokości mają być odbojnice ścienne?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 218 

Wysokości zabezpieczeń narożników oraz wysokości montażu odbojnic ściennych zostały wskazane w 
załączniku nr 16 dla poszczególnych grup pomieszczeń. 

 

Pytanie nr 219 
Pkt. 4.8.6.6 – Dla sal audytoryjnych prosimy o możliwość zastosowania innego typu sufitu niż SF08 – 

sufit pełny GK – względy akustyczne.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 219 
Zgodnie z załącznikiem nr 16. Dopuszczone jest stosowanie sufitów akustycznych w wielkości 

wynikającej z analizy akustycznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił zapisy w pkt 4.8.6.3. 

dotyczące wykończenia sufitów. 
 

Pytanie nr 220 
Pkt. 4.8.6.6 – Prosimy o potwierdzenie, iż na komunikacjach-korytarzach należy stosować posadzkę 

przemysłową żywiczną. Czy Zamawiający dopuszcza inny materiał wykończeniowy, jeśli tak to jaki.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 220 

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący zastosowania posadzki przemysłowej żywicznej dotyczy 
tylko kondygnacji B1. Jednocześnie Zamawiający odsyła do załącznika nr 16. 

 

Pytanie nr 221 
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 Pkt. 4.8.6.6 – Prosimy o potwierdzenie, iż wykończenie podłogi podniesionej w pomieszczeniu 
serwerowni stanowić ma wykładzina PCV prądoprzewodząca. W punkcie 4.8.6.2 brak opisu dla 

wykończenia PSP1-p.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 221 

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że opis parametrów podłogi PSP1-p 
znajduje się w załączniku nr 16. 

 
Pytanie nr 222 

Pkt. 4.8.6.6 – Prosimy o uzupełnienie w punkcie 4.8.6.2 parametrów dla posadzki PSE1-p  

 
Odpowiedź na pytanie nr 222 

Parametry posadzki PSE1-p znajdują się w załączniku nr 16. 
 

Pytanie nr 223 
Pkt. 4.8.7 – Drzwi DW-LB – prosimy o potwierdzenie, iż podane wymiary w świetle ościeżnicy są 

wartościami minimalnymi oraz, że wartość w świetle muru będzie można dostosować do wybranego 

producenta drzwi.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 223 
Zamawiający potwierdza, że podane wymiary są wymiarami minimalnymi, i że światło muru można 

dostosować do parametrów wybranego producenta drzwi. 

 
Pytanie nr 224 

Pkt. 4.8.7 – Drzwi DW-LB – drzwi o tym samym symbolu mają różne zastosowanie oraz parametry. 
Prosimy o wprowadzenie korekty.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 224 

Lokalizacje drzwi typu DW-LB zostały wskazane w tabeli 4.8.7 - wraz z określonymi parametrami 

zależnymi od ich lokalizacji. Zamawiający nie widzi potrzeby korekty opracowania. 
 

Pytanie nr 225 
Pkt. 4.8.7 – Prosimy o dopuszczenie stosowania innych klamek zapewniających bezpieczeństwo 

antybakteryjne zamiast miedzianych (jony miedzi) ze względów optymalizacyjnych koszty realizacji 

inwestycji.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 225 
Zamawiający rezygnuje z wymagania w zakresie powłoki antybakteryjnej stosowanej w klamkach. 

 
Pytanie nr 226 

Pkt. 4.8.7 – Drzwi DW-L (drzwi do pomieszczeń biurowych) – prosimy o dopuszczenie stosowania drzwi 

płycinowych/drewnianych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 226 
Zamawiający dopuści zastosowanie drzwi płycinowych/drewnianych w pomieszczeniach przynależących 

do obszarów administracyjnych (z wyłączeniem drzwi aluminiowo szklanych np. Administracja na P1 

oraz pomieszczenia administracyjne na P0 typu Call Center). Zamawiający nie wyrazi zgody na zamianę 
drzwi w obszarach łączących w sobie funkcje medyczne i administracyjne oraz w dziale administracji na 

P3. 
 

Pytanie nr 227 

Pkt. 4.8.7 – brak symbolu dla drzwi do pomieszczeń biurowych w dziale Administracji. Prosimy o 
potwierdzenie, że wymiar 1100x2100 jest to wymiar w milimetrach oraz jest to minimalny wymiar w 
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 świetle przejścia. Ponadto, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania gałka/klamka w 
przypadku drzwi z jednostronną kontrolą dostępu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 227 

Drzwi do pomieszczeń biurowych w dziale Administracji zgodnie z pkt. 4.8.7 to drzwi typu DW-L - Drzwi 

aluminiowo szklane z ościeżnicą regulowaną. Zamawiający potwierdza, że wymiar podany jest w 
milimetrach oraz jest to minimalny wymiar w świetle przejścia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązania gałka/klamka w przypadku drzwi z jednostronną kontrolą dostępu. 
 

Pytanie nr 228 

Pkt. 4.8.7 – drzwi DW-A oraz DW-AS– Prosimy o potwierdzenie, że dla drzwi w klasie odporności można 
zastosować pakiet szklany inny niż szyba pojedyncza oraz że dla drzwi z kontrolą dostępu należy 

zastosować rozwiązania gałka/klamka. Prosimy o precyzyjne określenia, co Zamawiający rozumie przez 
„dodatkowy mechanizm blokujący”. Prosimy o potwierdzenie, że ilość zawiasów należy dobrać w 

odniesieniu do parametrów drzwi takich jak m.in. ich szerokość czy masa. W przypadku szerszych i/lub 
cięższych drzwi dwa zawiasy mogą być niewystarczające.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 228 
Zamawiający potwierdza, że dla drzwi w klasie odporności można zastosować pakiet szklany inny niż 

szyba pojedyncza. Liczbę zawiasów należy dostosować do parametrów skrzydła. Poprzez dodatkowy 
mechanizm blokujący rozumie się dodatkową funkcję samozamykacza umożliwiającą blokowanie drzwi 

w pozycji otwartej. W przypadku drzwi p. poż blokada musi być elektro-mechaniczna, a w przypadku 

drzwi bezklasowych może to być blokada mechaniczna. 
 

Pytanie nr 229 
Pkt. 4.8.7 – drzwi DW-S – Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku kontroli dostępu do pomieszczeń 

można zastosować system gałka/klamka zamiast klamka/klamka. Ponadto, że ilość zawiasów należy 
dobrać do m.in. ciężaru skrzydła drzwiowego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania z 

kratką pęczniejącą umieszczoną w ścianie obok drzwi lub w drzwiach zamiast podcięcia – dotyczy przede 

wszystkich drzwi w ścianach w odporności ogniowej.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 229 
Zamawiający potwierdza, że dla drzwi z kontrolą dostępu należy zastosować rozwiązania gałka/klamka 

oraz że liczbę zawiasów należy dostosować do parametrów skrzydła. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie kratek wentylacyjnych, przeciwpożarowych, pęczniejących przy drzwiach zlokalizowanych 
w ścianach o określonej odporności ogniowej. 

 
Pytanie nr 230 

Pkt. 4.8.7 – drzwi DW-SP – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako drzwi wewnętrznych ppoż 
na korytarzach (stale otwartych) drzwi z profili aluminiowych? Z której strony ściany mają być zlicowane 

drzwi?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 230 

Zamawiający dopuszcza i precyzuje, że w przypadku drzwi otwartych na stałe, stanowiących całą 
szerokość korytarza - skrzydła po otwarciu mają być schowane/zlicowane ze ścianą. 

 

Pytanie nr 231 
Pkt. 4.8.7 – drzwi DW-LO – Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przycisku łokciowego zamiast 

kolanowego lub nożnego?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 231 

Zamawiający dopuszcza stosowanie przycisku łokciowego lub czujnika zbliżeniowego. 
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 Pytanie nr 232 
Pkt. 4.8.7 – pytanie ogólne do drzwi – prosimy o potwierdzenie, iż ilość zawiasów należy dobrać dla 

drzwi dostosowując ją do m.in. masy skrzydła drzwi, tym samym niezgodnie z charakterystyką dla 
poszczególnych typów opisaną w punkcie 4.8.7  

 

Odpowiedź na pytanie nr 232 
Zamawiający potwierdza, że liczbę zawiasów należy dostosować do parametrów skrzydła. 

 
Pytanie nr 233 

Pkt. 4.8.7 – Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie systemu klucza Master-Key? Jeżeli tak to prosimy 

o wskazanie pomieszczeń/grup pomieszczeń, dla których należy przewidzieć taki system.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 233 
Zamawiający zmodyfikował punkt 8.2 Opisu wielobranżowego poprzez dodanie zapisu "W zakresie drzwi 

nieobjętych kontrolą dostępu realizowaną za pomocą czytników kart Zamawiający wymaga 
zastosowania wkładek systemowych Master Key, umożliwiających utworzenie do 600 grup 

użytkowników. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia takiej samej ilości kluczy 

systemowych jak ilości kard systemu KD. Ilość kluczy w poszczególnych grupach zostanie ustalona z 
Zamawiającym na etapie realizacji projektu wykonawczego. Przy czym Generalny Wykonawca 

zobowiązany będzie do wstępnego zaprojektowania grup użytkowników uwzględniając strukturę 
organizacyjną szpitala. " 

 

Pytanie nr 234 
Pkt. 4.8.8 – Czy balustrady i pochwyty należy wykonać zgodnie z punktem 4.8.8 czy 4.8.2.12?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 234 

Te punkty są jednobrzmiące. Pkt. 4.8.2.12. dodatkowo zawiera uwagę, którą należy uwzględnić, tj. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania usługi miedziowania niektórych elementów urządzeń 

i wyposażenia budynku (np. klamki, pochwyty, balustrady itp.) przez zewnętrzny podmiot trzeci. 

 
 

Pytanie nr 235 
Pkt. 4.10 – Prosimy o potwierdzenie, iż parametry szybu windowego, jego podszybia i nadszybia należy 

dobrać do wybranego producenta dźwigu. Prosimy o weryfikację wymiar kabiny dla drzwi łóżkowych i 

dokonanie stosownej korekty.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 235 
Zamawiający potwierdza, że podszybie/nadszybie windy powinno być dostosowane do dobranego 

producenta dźwigu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że windy wskazane w dokumentacji jako 
windy łóżkowe powinny zapewniać możliwość przewiezienia pacjenta na łóżku pacjenta bariatrycznego. 

Ewentualnej korekty wymiaru kabin dokona GW po wyborze konkretnego dostawcy wind. 

 
BIM 

 
Pytanie nr 236 

Czy model terenu zamieszczony w przekazanej koncepcji wielobranżowej został wykonany zgodnie z 

punktem 3.2.1.1 – Opracowanie Modelu 3D Otoczenia .  
 

Odpowiedź na pytanie nr 236 
Model terenu zamieszczony w przekazanej koncepcji wielobranżowej został wykonany zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w zał. nr 5 do Koncepcji Wielobranżowej. 

 
Pytanie nr 237 
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 Czy zamawiający dopuszcza inną formę niż zastosowanie wariantów projektu do przedstawienia 
elementów zmienionych i nowoprojektowanych w stosunku do koncepcji wielobranżowej, o których 

wspomina w punkcie 3.2.2.1 „Niezależnie od przyjętego scenariusza, zmiany należy prezentować jako 
wariant z możliwością pokazania na jednym modelu oraz na jednym rysunku elementów oryginalnych 

oraz wyróżnionych kolorystycznie elementów zmienionych i nowoprojektowanych.”  

 
Odpowiedź na pytanie nr 237 

W opinii przedstawienie zmian na jednym modelu BIM pozwoli jednoznacznie wskazać różnice w 
alternatywnych rozwiązaniach oraz ocenić ich wpływ, co jest niezbędne, aby proces uzgadniania 

ewentualnych zmian w przekazanej Koncepcji Wielobranżowej przebiegał sprawnie. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie nr 238 
Proszę o wskazanie punktu 3.3.2.1, o którym mowa w punkcie 3.2.2.2 oraz 3.2.2.3  

 
Odpowiedź na pytanie nr 238 

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w następujący sposób: w punktach 3.2.2.2 oraz 3.2.2.3 tam, 

gdzie przywołano punkt 3.3.2.1 należy odnieść się do wymagań wskazanych w punkcie 3.2.2.1. 
 

Pytanie nr 239 
W punkcie 3.2.2.2 Projekt budowlany jest mowa o przygotowaniu materiałów analogicznych do 2.2.3.1 

PFU Weryfikacja koncepcji Wielobranżowej, jaki zakres zmian na etapie projektu budowlanego powinien 

być zaprezentowany jako wariant z możliwością pokazania na jednym modelu .  
 

Odpowiedź na pytanie nr 239 
Jako wariant z możliwością pokazania na jednym modelu należy przedstawić wszystkie zmiany, które 

dotyczą komponentów wprowadzonych do modelu opracowanego w ramach Koncepcji Wielobranżowej. 
Zamawiający koryguje treść drugiego akapitu pkt 3.2.2.1 Wymagań BIM Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 240 
Prosimy o wykreślenie lub zmianę zapisu w punkcie 3.2.2.1, ponieważ wskazuje na brak możliwości 

zastosowania rozwiązań równoważnych w stosunku do Koncepcji Wielobranżowej :” Za zgodność 
danych opracowanych przez Wykonawcę z danymi przekazanymi przez Zamawiającego odpowiada 

Wykonawca i w przypadku stwierdzenia rozbieżności – niezależnie od etapu – Wykonawca będzie 

zobowiązany niezwłocznie doprowadzić Zweryfikowaną Koncepcję Wielobranżową do stanu zgodności z 
rozwiązaniami przedstawionymi w Koncepcji Wielobranżowej, za co nie będzie przysługiwać mu 

dodatkowe wynagrodzenie ani prawo do wydłużenia terminów wskazanych w umowie.”  
 

Odpowiedź na pytanie nr 240 
Zamawiający zwraca uwagę, że przytoczony przez Wykonawcę zapis odnosi się do modelu, który ma 

stanowić podstawę do analizy porównawczej proponowanych przez Wykonawcę zmian względem 

rozwiązań przedstawionych w Koncepcji Wielobranżowej. Wprowadzenie do niego innych, niż 
przedstawione w Koncepcji Wielobranżowej, rozwiązań uniemożliwi Wykonawcy wykazanie na tym 

modelu proponowanych zmian. 
Zamawiający w celu doprecyzowania zapisu wprowadza w treści pkt 3.2.2.1 Wymagań BIM 

Zamawiającego korektę. 

 
Pytanie nr 241 

Czy zapis, o którym mowa w punkcie 3.2.8.1 : „Wizualizacja musi posiadać co najmniej jakość 300 DPI 
i rozdzielczość minimalną 3507 x 2480 px i wiernie odwzorowywać kolorystykę oraz fakturę wszystkich 

materiałów wykończeniowych oraz materiałów, z których wykonane jest prezentowane wyposażenie.”, 

wskazuje na konieczność wykonania wizualizacji fotorealistycznych w ilości 12 sztuk ?  
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 Odpowiedź na pytanie nr 241 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 242 

Prosimy o możliwość łączenia modeli BIM – Modele Natywne (Elementy Tymczasowe, Model Branży 

architektonicznej, Model wyposażenia niemedycznego, Model wyposażenia Medycznego, Model branży 
konstrukcyjnej) w jeden model z podziałem na poszczególne worksety.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 242 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 
Pytanie nr 243 

Na jakim etapie są obecnie projektowane drogi dojazdowe 2KDD i 1KDD oraz 2KDL;  
 

Odpowiedź na pytanie nr 243 
Zamawiający przygotowuje przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 244 
Prosimy o potwierdzenie braku konieczności zaprojektowania placu umożliwiającego bezkolizyjne 

manewrowanie samochodami dostawczymi w tym ciężarowymi 35 T. Czy lokalizacja miejsca odbioru 
zwłok obok rampy dostaw jest potwierdzoną decyzją?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 244 
Przedstawiona koncepcja uzupełniona w części opisowej o dodatkowe zatoki dla zestawów 

samochodowych została przeanalizowana i odpowiada potrzebom logistycznym Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 245 
Idea zielonych, otwartych wnętrz przedstawiona w części opisowej koncepcji oraz na zdjęciach 

przykładowych szpitali nie jest odzwierciedlona na prezentowanych rzutach. Prosimy o poprawę.  

Hall główny zlokalizowany w głębi budynku bez naturalnego doświetlenia. Czy należy dokonać korekty? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 245 
Zamawiający informuje, że zapisy o otwartych zielonych wnętrzach w koncepcji dotyczą dziedzińców, a 

nie budynku. Zamawiający nie przewiduje zmiany doświetlenia pośredniego hallu głównego. 

 
Pytanie nr 246 

Czy Zamawiający potwierdza lokalizację windy brudnej w centralnej, najbardziej prestiżowej części 
obiektu?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 246 

Tak, Zamawiający jest świadomy lokalizacji windy brudnej w części centralnej Core, stąd też oczekuje 

wykonania przez GWI estetycznej obudowy windy, która będzie dodatkowo spełniać formę punktu 
informacyjnego (możliwość powieszenia znaków, informacji, telewizorów, itp). 

 
Pytanie nr 247 

Czy I-sze Pietro nie powinno mieć dostępu do brudnej windy?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 247 

Winda brudna zlokalizowana w Core obsługuje jedynie bok operacyjny oraz centralną sterylizatornię, 
stąd nie ma konieczności tworzenia dodatkowego pośredniego przystanku na poziomach 0 oraz +1. 

 

Pytanie nr 248 
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 Czy dźwigi towarowe o nośności 500 kg są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (brudne, 
czyste) bez możliwości transportu ludzi? Załączony opis sugeruje, iż jest to połączenie dźwigu 

osobowego i towarowego. Opis mówi o kabinie 1000x1400 mm i drzwiach 1000 mm, co jest niemożliwe 
w przypadku dźwigów osobowych, prędkość 0,15 m/s wskazywałaby na dźwig towarowy, podszybie 270 

mm również, ale już np. zapis mówiący o lustrze w kabinie i panelu przywołań dotyczy dźwigu 

osobowego. Wysokość nadszybia 3300 mm jest zbyt niska dla wiodących producentów dźwigów, dla 
których wynosi min. 3400 mm. Zwracamy się z prośbą o weryfikację i korektę zapisów.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 248 

Dźwigi towarowe o nośności 500 kg przeznaczone są do transportu zarówno materiałów jak i osób. 

Drzwi nie powinny być węższe niż 1100 mm. 
 

Pytanie nr 249 
Jaką szerokość drzwi mają mieć dźwigi osobowe? Podana w projekcie szerokość 1300 mm niemożliwa 

jest w przypadku zastosowania dźwigu z kabiną o szerokości 1100 mm. Maksymalny wymiar drzwi w 
kabinie 1100 mm wynosi 1000 mm.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 249 
Dźwigi osobowe mają mieć szerokość drzwi nie mniejszą niż 1000 mm. 

 
Pytanie nr 250 

Z czego wynika założony udźwig 8000 kg w windzie wielkogabarytowej? Według wiodących 

producentów dźwigów, winda o wymiarach kabiny 2500 mm x 3000 mm ma udźwig około 4000 kg – 
4500 kg.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 250 

Założony udźwig wynika z konieczności transportowania urządzeń medycznych celem ich instalacji np.: 
rezonans magnetyczny. 

 

Pytanie nr 251 
Czy standardowe sygnały do BMS-a (winda jedzie, winda stoi, awaria windy) są wystarczające z punktu 

widzenia Zamawiającego?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 251 

Sygnały, jakie Zamawiający oczekuje widzieć w systemie BMS w zakresie wind opisane zostały w 
dokumencie 04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS: "Z uwagi na 

wielkość obiektu, zakłada się, że stan wszystkich wind i dźwigów będzie monitorowany w systemie BMS. 
W tym celu dostawca wind i dźwigów wyposaży sterowniki w odpowiednie moduły sygnalizujące o pracy, 

awarii, kierunku jazdy windy oraz o prawidłowo zaryglowanych drzwiach". 
 

Pytanie nr 252 

Czy Zamawiający dopuści stacje nadawczo-odbiorcze poczty pneumatycznej z panelem sterującym 
dotykowym?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 252 

Tak, Zamawiający dopuszcza panele sterujące poczty pneumatycznej w wersji dotykowej. 

 
Pytanie nr 253 

Jaki zakres integracji z szpitalnym system informatycznym przewiduje Zamawiający? Jakie dane powinny 
być wymieniane pomiędzy systemem poczty pneumatycznej a szpitalnym systemem?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 253 
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 Zamawiający oczekuje, aby integracja systemu poczty pneumatycznej z systemem informatycznym 
szpitala umożliwiała co najmniej swobodną wymianę informacji dotyczących zrealizowanych transportów 

wraz z identyfikacją numeru pojemników i ich zawartością. 
 

Pytanie nr 254 

Ile linii rezerwowych na zmieniaczu liniowym należy przewidzieć dla ewentualnej późniejszej rozbudowy 
systemu?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 254 

Zamawiający oczekuje 4 dodatkowych linii rezerwowych na zmieniaczu liniowym systemu poczty 

pneumatycznej. 
 

Pytanie nr 255 
Ile stacji laboratoryjnych przewiduje Zamawiający?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 255 

Przyjęto 2 stacje. 

 
Pytanie nr 256 

Ile pojemników hermetycznych a ile pojemników standardowych przewiduje w zamówieniu 
Zamawiający?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 256 
Zamawiający oczekuje wraz z systemem dostawy co najmniej 5 pojemników na każdą stację nadawczą, 

z czego minimum 2 z nich muszą być hermetyczne. 
 

Pytanie nr 257 
Zgodnie z zapisem w PFU „Projektowany system musi mieć możliwość wykorzystania stacji 

samowyładowczych”. Jakiego typu stacje samowyładowczych ewentualną instalacje należy przewidzieć. 

Z rozładunkiem grawitacyjnym czy mechanicznym?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 257 
Zamawiający planuje wykorzystanie w przyszłości stacji samowyładowczych grawitacyjnych. W zakresie 

wyceny GW nie ma konieczności montowania takich stacji, a jedynie zapewnienie ich implementacji w 

przyszłości. 
 

Pytanie nr 258 
Czy przypisanie zawartości do pojemnika będzie odbywać się tylko przy jednej stacji nadawczej? W 

spisie stacji są wymienione dwie stacje „Apteka” Czy należy stacje kompletujące przewidzieć dla każdej 
z nich?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 258 
Zamawiający oczekuje możliwości przypisania zawartości do pojemnika tylko przy stacjach nadawczych 

zlokalizowanych w Aptece szpitalnej. 
Zamawiający oczekuje dostarczenia jednej stacji kompletującej w Aptece. 

 

Pytanie nr 259 
Czy w zakres Zamówienia wchodzi również wykonanie projektu wykonawczego?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 259 

Tak. W zakres Zamówienia wchodzi także wykonanie projektu wykonawczego dla całości inwestycji. 

 
Pytanie nr 260 



                                                                                                                 
 

Strona 53 z 109 
 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  

faks: 71 36-89-219 

NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868 

  

 W przekazanej lokalizacji „Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU.zip\Zalacznik numer 1 do SIWZ - 
PFU\02_Załączniki PFU\00_Załącznik 0 PFU - Koncepcja wielobranżowa\02_Rysunki\04_Instalacje 
teletechniczne\05_Poczta pneumatyczna” – plik .pdf nie otwiera się poprawnie a rysunek DWG 
zawiera tylko ramkę rysunkową. Proszę o podesłanie prawidłowych plików.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 260 
Zamawiający uzupełnia właściwe pliki. 

 
Pytanie nr 261 

 

Dokument: Zalacznik nr 1 do SIWZ - PFU\02_Zalaczniki PFU\00_Zalacznik 0 PFU - Koncepcja 
wielobranzowa\02_Rysunki\02_Instalacje 
elektryczne\02_PDF\20008_KW_MSP_EL_SD_ZA_LA_61000SchematStrukturalnyZasilaniaObiektu.pdf  
 

 a) Prosimy o przekazanie bilansu mocy elektrycznej potwierdzającego prawidłowy dobór 
parametrów transformatorów i agregatów prądotwórczych – w trybie pracy normalnej, awaryjnej i 

pożarowej obiektu; naszym zdaniem autor Koncepcji musiał wykonać takie obliczenia szczegółowo 

określając parametry techniczne w/w urządzeń. Bilans mocy powinien wskazywać przyjęte do kalkulacji 
parametry techniczne zasilanych urządzeń, ich lokalizację oraz przyjęte do obliczeń długości i przekroje 

kabli zasilających.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 261 

Bilans mocy opracowany na etapie koncepcji zawarty jest w KW w pkt. 7.32. Zgodnie z zapisami ww. 
punktu, Zamawiający oczekuje od GW, że techniczne warunki przyłączeniowe oraz wielkości i parametry 

urządzeń układu energetycznego (transformatory, agregaty itp.) zostaną przez niego zweryfikowane i 
dopasowane do ostatecznego zapotrzebowania na moc elektryczną obiektu na etapie projektu 

budowlanego i wykonawczego. 
 

Pytanie nr 262 

Dokument: Zalacznik nr 1 do SIWZ - PFU\02_Zalaczniki PFU\00_Zalacznik 0 PFU - Koncepcja 
wielobranzowa\02_Rysunki\03_Instalacje 
sanitarne\01_Chêod\02_PDF\20008_KW_MSP_CH_SD_ZA_LA_56001_SchematInstalacjiChlodniczych. 
pdf  
a) Prosimy o przekazanie tzw. motorlisty (zestawienia urządzeń przyjętych do kalkulacji instalacji i jej 

parametrów. Motorlista powinna wskazywać przyjęte do kalkulacji parametry techniczne urządzeń i ich 
lokalizację.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 262 

Zamawiający nie dysponuje ww. opracowaniem. Przygotowane dokumenty są wystarczające do 
prawidłowej wyceny zamówienia. 

 

Pytanie nr 263 
Dokument: Zalacznik nr 1 do SIWZ - PFU\02_Zalaczniki PFU\00_Zalacznik 0 PFU - Koncepcja 
wielobranzowa\02_Rysunki\03_Instalacje sanitarne\02_Grzewcze\02_PDF] 
20008_KW_MSP_CO_SD_ZA_LA_56002_Schemat¢rodeêInastalacjiGrzewczych.pdf  
 

 a) Prosimy o przekazanie tzw. motorlisty (zestawienia urządzeń przyjętych do kalkulacji instalacji 
i jej parametrów. Motorlista powinna wskazywać przyjęte do kalkulacji parametry techniczne urządzeń 

i ich lokalizację  
 

Odpowiedź na pytanie nr 263 

Zamawiający nie dysponuje ww. opracowaniem. Przygotowane dokumenty są wystarczające do 
prawidłowej wyceny zamówienia. 
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Pytanie nr 264 

 
Dokumenty w katalogu: Zalacznik nr 1 do SIWZ - PFU\02_Zalaczniki PFU\00_Zalacznik 0 PFU - 
Koncepcja wielobranzowa\02_Rysunki\03_Instalacje sanitarne\03_Wentylacja\02_PDF\  
 
 a) Prosimy o przekazanie tzw. motorlisty (zestawienia urządzeń przyjętych do kalkulacji instalacji 

i jej parametrów. Motorlista powinna wskazywać przyjęte do kalkulacji parametry techniczne urządzeń 
i ich lokalizację  

 

Odpowiedź na pytanie nr 264 
Zamawiający nie dysponuje ww. opracowaniem. Przygotowane dokumenty są wystarczające do 

prawidłowej wyceny zamówienia. 
 

Pytanie nr 265 
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w załączniku PFU w Koncepcji Wielobranżowej Opisu 

Technicznego pkt 8 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych ppkt. 8.13(str.394-404) 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty pneumatycznej“  

bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie, które ma być zastosowane w laboratorium jako dwie stacje: 

jedna odbiorcza z sekwencją nadejścia pojemników i druga nadawcza do wysyłania pustych pojemników 

– jest to w pełni manualne rozwiązanie obecnie już nie używane w nowych systemach o 

takiej ilości stacji. Laboratorium jest miejscem, które otrzymuje wszystkie próbki (w opisanym 

rozwiązaniu wszystkie pojemniki) z całego szpitala! Manipulowanie z pojemnikami w laboratorium jest 

bardzo trudne. Ktoś musi te pojemniki w bardzo dużej ilości (setki codziennie!?) ze stacji 

odbierać, otwierać, opróżniać, zamykać, magazynować, a następnie odsyłać z powrotem z 

drugiej stacji!!! Ponadto przy manipulacji ręcznej z pojemnikami może dojść do zakażenia krzyżowego 

między pojemnikami poszczególnych oddziałów. Obecnie w nowoczesnych szpitalnych laboratoriach dla 

systemów poczty pneumatycznej jest standardowo używana stacja samowyładowcza, która 

posiada następujące funkcjonalności: kiedy pojemnik dotrze do stacji laboratoryjnej, automatycznie 

zostanie otwarty, automatycznie opróżniony (tylko próbki w woreczkach ześlizgną się na stół), 

automatycznie zamknięty i wysłany z powrotem do stacji macierzystej bez żadnej obsługi ręcznej i 

ingerencji personelu. W tym przypadku nie dochodzi do żadnej z w/w manipulacji z pojemnikami w 

laboratorium! Ten rodzaj stacji samowyładowczych jest wykorzystywany w wielu szpitalach w Polsce   

(np. obecnie nowo budowane oraz rozbudowane nowoczesne szpitale takie jak: Uniwersytecki Szpital 

UJ CM w Krakowie-Prokocimiu, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, UCK w Gdańsku 

i USK w Opolu….itp.)  i poza granicami już od wielu lat i wszystkie szpitale ze starszymi systemami 

poczty pneumatycznej zmieniają w laboratorium zwykłe stacje na stacje samowyładowcze. Dzięki 

zainstalowaniu tej stacji dojdzie znacząco do zmniejszenia wymaganej przestrzeni dla stacji 

laboratoryjnej, zmniejszenia ilości pojemników do transportu, obniżenia ilości komponentów 

potrzebnych do konserwacji i serwisu, zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii, ... Koszty inwestycji 

dla rozwiązania wymaganego przez opis ogólny i dla zastosowania rozwiązania ze stacją 

samowyładowczą są bardzo podobne. Wszystkie próbki po włożeniu do specjalnego pojemnika 

samowyładowczego są wysyłane w wodoszczelnych woreczkach Biohazard, co również zapobiega 

możliwemu rozlaniu próbki i kontaminacji systemu poczty pneumatycznej!!! Dodatkowo dzięki 

zastosowaniu pojemników samowyładowczych oraz specjalnej stacji samowyładowczej zyskujecie 

Państwo możliwość w przyszłości w pełni automatycznego połączenia rozwiązania samowyładowczego 

z linią technologiczną w Laboratorium, gdzie nie dochodzi już do kontaktu personelu z próbkami 
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 materiału, a personel medyczny laboratoryjny może tylko analizować wyniki, takie rozwiązanie to dzisiaj 

przyszłość dla Nowoczesnego Szpitala. 

Pytanie: Podtrzymują Państwo zachowanie w opisie określenia ogólnego rozwiązania 

laboratoryjnego z ręczną manipulacją z pojemnikami, gdzie – personel musi pojemniki 
odbierać, otwierać, opróżniać, zamykać, magazynować, a następnie odsyłać z powrotem 

(strata czasu, nieudolne rozwiązanie poprzez magazynowanie pojemników w laboratorium w godzinach 

szczytu, co powoduje w czasie odsyłania znaczące obniżenie przepustowości systemu) manualne 
rozwiązanie techniczne stacji, niewygodnej dla użytkownika i starej technologicznie nie 

zabezpieczające użytkownika przed infekcjami przenoszonymi przez pojemniki, czy będą 
Państwo wymagać zastosowania nowoczesnej technologii samowyładowczej na miarę XXI 

wieku z pełni automatycznym rozładunkiem pojemnika w laboratorium bez ręcznej 

manipulacji wraz z automatycznym bezobsługowym powrotem pojemnika do stacji 
nadania. Technologii, która w 100% zapobiega składowaniu pojemników w laboratorium 

oraz zabezpiecza przed możliwymi zakażeniami personelu laboratorium oraz zapobiega 
przenoszeniu infekcji pojemnikami między oddziałami. Technologii, która nie wymaga 

stosowania tak dużej ilość pojemników potrzebnych do transportu poprzez zastosowanie 

specjalnych pojemników samowyładowczych, technologii, która zwiększa przepustowość 
przesyłową systemu, jednocześnie obniżając ilość komponentów potrzebnych do 

konserwacji i serwisu, co w znaczącym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo awarii. Czy 
będziecie Państwo wymagać przeprojektowania obecnego systemu na system 

samowyładowczy wraz ze zmianą ilości pojemników oraz z możliwością ewentualnego 
podłączenia/integracji poczty pneumatycznej z automatyczną linią laboratoryjną poprzez 

integrację z sorterem w przyszłości? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 265 

Zamawiający oczekuje dostawy uwzględniającej w laboratoriach oddzielne stacje nadawcze i odbiorcze. 
Jednocześnie Zamawiający planuje wykorzystanie w przyszłości stacji samowyładowczych 

grawitacyjnych. W zakresie wyceny GW nie ma konieczności montowania takich stacji, a jedynie 

zapewnienie ich implementacji w przyszłości. 
 

Pytanie nr 266 
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w załączniku PFU w Koncepcji Wielobranżowej Opisu 

Technicznego pkt 8 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych ppkt. 8.13(str.394-404) 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty pneumatycznej“ 

bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie stacji nadawczo-odbiorczych, które mają być zastosowane 

na oddziałach. Biorąc pod uwagę fakt, że stacje poczty pneumatycznej zostały zaprojektowane na 

ścianach w miejscach łatwo dostępnych dla personelu, miejsca te będą jednocześnie niedostępne dla 

osób postronnych w celu wyeliminowania prób nieautoryzowanej ingerencji lub zniszczenia stacji lub 

transportowanego materiału. W obecnych czasach standardowo w Nowoczesnych Szpitalach stosuje się 

obecnie specjalne stacje z zabezpieczonym odbiorem, które są wyposażone w wewnętrzny 

w pełni automatyczny magazyn dzięki takiemu rozwiązaniu stacja ma możliwość przyjmowania 

dwóch typów transportów pojemników równocześnie: 1 typ – pojemniki z transportem standardowym 

lub puste, które nie wymagają identyfikacji użytkownika wpadają bezpośrednio do kosza pod stacją oraz 

2 typ – pojemniki z transportem krwi lub leków, które muszą zostać odebrane tylko i wyłącznie przez 

osoby upoważnione i wymagają autoryzacji użytkownika. Powyższe stacje dzięki zastosowaniu 

wewnętrznego automatycznego magazynu w przypadku nie odebrania pojemnika z 

ładunkiem specjalnym (np. krwi)  przez użytkownika są w stanie automatycznie i 

bezobsługowo wg ustalonego czasu odesłać pojemnik z powrotem do stacji nadania! Takie 
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 rozwiązanie w 100% gwarantuje pełne bezpieczeństwo materiału oraz w 100% daje pełną 

możliwość identyfikacji użytkownika z konkretnym pojemnikiem. 

Pytanie: Czy Państwo podtrzymują zastosowanie stacji standardowych 

nieprzystosowanych w pełni do obsługi wszystkich specjalistycznych transportów w 
szpitalu, które nie mają możliwości prawidłowej identyfikacji konkretnego użytkownika z 

konkretnym pojemnikiem bez możliwości automatycznego odesłania materiału, który nie 

został w ustalonym czasie odebrany ze zblokowanego kosza (autoryzacja tylko osoby, 
która otwiera kosz, w którym może być wiele pojemników), czy będziecie Państwo 

wymagać zastosowania w pełni automatycznych stacji z zabezpieczonym odbiorem z 
wewnętrznym automatyczno-wysyłkowym magazynem, które mają możliwość 

przetrzymania pojemnika do czasu odbioru, bądź potrafią automatycznie bezobsługowo 

odesłać pojemnik w razie nieodebrania do stacji nadawczej, oraz które w 100% 
prawidłowo identyfikują i autoryzują odbiorcę z pojemnikiem i zabezpieczają w pełni 

transportowany materiał wraz z jego automatycznym odesłaniem. Takie rozwiązanie 
dodatkowo umożliwia równoczesne przyjmowanie przez stację pojemników, które nie 

wymagają autoryzacji dzięki temu personel medyczny nie musi się dodatkowo autoryzować 

ze stacją, aby wyciągnąć np. pusty pojemnik tylko ma go w koszu odbiorczym pod stacją, 
który jest ogólnodostępny. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 266 

Zamawiający oczekuje dostawy stacji nadawczo-odbiorczych wyposażonych w zabezpieczony 
elektronicznie kosz odbiorczy uniemożliwiający dostęp osobom niepożądanym do jego zawartości i 

pozwalający na identyfikację osób uzyskujących dostęp do niego. 

 
Pytanie nr 267 

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w załączniku PFU w Koncepcji Wielobranżowej Opisu 

Technicznego pkt 8 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych ppkt. 8.13(str.394-404) 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty pneumatycznej“ 

bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie w maszynowni łączące poszczególne linie w jeden system 

wieloliniowy jako zmieniacz liniowy. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w nowoczesnych szpitalach 

sercem systemu jest maszynownia, która w przypadku systemów wieloliniowych ma za zadanie jak 

najszybciej przeprowadzić pojemniki do stacji docelowych i z powrotem, ale przede wszystkim musi 

umożliwić jak najszybsze dostarczenie priorytetów tzw. zleceń CITO, od których często zależy 

prawidłowa diagnoza lekarza itp. Biorąc pod uwagę także fakt, że szpital musi mieć możliwość 

przesyłania dużej ilości transportów leków powyższe rozwiązanie nie jest optymalne i nie posiada 

możliwości szybkiego rozładowania pojemników oraz szybkiej bez kolejkowej wysyłki priorytetów co 

wydłuża znacząco czas transportu pojemników. W dzisiejszych czasach duże systemy wieloliniowe 

poczty pneumatycznej w Szpitalach na całym świecie, a także w Polsce są wyposażone 

standardowo w specjalne karuzelowe centrale przejazdowe, które umożliwiają magazynowanie 

wielu pojemników (do 32 magazynów na pojemnik z identyfikacją RFID) oraz natychmiastowe 

przekazywanie priorytetowych przesyłek przed przesyłkami zwykłymi bez jakichkolwiek przestojów lub 

kolejkowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu system może z dużą szybkością przekazywać pojemniki 

między liniami, a dzięki zastosowaniu mobilnych magazynów cały czas ma w pełni drożne linie. 

Pytanie: Czy Państwo podtrzymują zastosowanie w maszynowni zmieniacza liniowego, 

który umożliwia przejazd tylko jednego pojemnika w czasie, co znacząco wydłuża czas 

transportu pojemników oraz stosuje kolejkowe wysyłanie priorytetów, ponieważ nie 

posiada możliwości magazynowania wielu pojemników równocześnie (rozwiązanie stosowane 

dla małych systemów, które nie pozwala na dalszą rozbudowę systemu), czy będziecie Państwo 
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 wymagać zastosowania i przeprojektowania maszynowni pod nowoczesny system 

karuzelowy, który posiada możliwość magazynowania do 32 pojemników równocześnie, z 

możliwością rozszerzenia systemu do 14 linii przesyłowych, dzięki takiemu rozwiązaniu ma 

możliwość dowolnego wysyłania priorytetów (bez kolejkowania) oraz możliwość przejazdu 

wielu pojemników w jednym czasie (większa przepustowość). Dzięki temu rozwiązaniu 

Szpital ma zapewnioną odpowiednią funkcjonalność i przepustowość systemu dla 

obecnych i przyszłych potrzeb Szpitala takich jak np. automatyczna dystrybucja leków 

jednostkowych pod pacjenta, przyszła rozbudowa oddziałów itp. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 267 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy w ramach systemu poczty pneumatycznej zmieniacza 
liniowego umożliwiającego przejazd minimum jednego pojemnika wraz z możliwością obsługi przesyłek 

priorytetowych niezależnie od kolejności ich nadejścia do zmieniacza. 
 

Pytanie nr 268 
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w załączniku PFU w Koncepcji Wielobranżowej Opisu 

Technicznego pkt 8 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych ppkt. 8.13 (str.394-404) 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty pneumatycznej“ 

bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie dotyczące wymagań sanitarnych a właściwie brak 

rozwiązania bezpieczeństwa systemu oraz personelu w obecnych czasach epidemii COVID 19. W 

dzisiejszych czasach standardowo stosuje się specjalne rozwiązania, dzięki którym stale są utrzymywane 

odpowiednie właściwości higieniczne systemu oraz pojemników poprzez zastosowanie specjalnych 

(bram dezynfekujących dla pojemników transportowych opartych na technologii dezynfekcji za pomocą 

promieni UVC, zastosowania stacji w wykonaniu antybakteryjnym, zastosowania specjalnych filtrów 

antywirusowych, specjalnych pojemników antybakteryjnych z jonami srebra, systemu do ciągłej 

dezynfekcji wnętrza rurociągu poczty pneumatycznej i pojemników w trakcie jego pracy, pojemnika 

dezynfekującego do prewencyjnego czyszczenia i dezynfekcji UVC itp. Powyższe rozwiązania w 100% 

przez 365dni utrzymują odpowiednie właściwości higieniczne systemu. 

Pytanie: Czy Państwo podtrzymują utrzymanie wymagań sanitarnych bez uwzględnienia 

rozwiązań bezpieczeństwa systemu oraz personelu w obecnych czasach epidemii COVID 

19? Czy będziecie Państwo jednak wymagać zastosowania rozwiązań bezpieczeństwa 

systemu oraz personelu poprzez zastosowanie atestowanej technologii, dzięki której stale 

będą utrzymywane odpowiednie właściwości higieniczne systemu oraz pojemników 

poprzez zastosowanie specjalnych rozwiązań (bram  dezynfekujących dla pojemników, stacji w 

wykonaniu antybakteryjnym, zastosowania specjalnych filtrów antywirusowych, 

specjalnych pojemników antybakteryjnych z jonami srebra, systemu do ciągłej dezynfekcji 

wnętrza rurociągu poczty pneumatycznej i pojemników,  aby w 100% przez 365 dni utrzymać 

odpowiednie właściwości higieniczne systemu i zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 268 

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania sanitarne wobec systemu poczty pneumatycznej. 
 

Pytanie nr 269 

W powyższej dokumentacji nie można otworzyć pliku dotyczącego schematu poczty pneumatycznej, 

który znajduje się w folderze PFU  - Koncepcja Wielobranżowa  - 05_Poczta pneumatyczna – 02_PDF . 

W związku z powyższym biorąc pod uwagę przyszłą realizację projektu poczty pneumatycznej prosimy 
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 o załączenie schematu zakładanej poczty pneumatycznej, aby móc prawidłowo i kompleksowo podejść 

do przyszłego zaprojektowania systemu poczty pneumatycznej dla Budowy Nowego Szpitala 

Onkologicznego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 269 
Zamawiający udostępni schemat ideowy poczty pneumatycznej. 

 
Pytanie nr 270 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klamek o rdzeniu stalowym powleczonych poliamidem z 

mikrocząsteczkami srebra o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 270 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza zastosowanie klamek o 

rdzeniu stalowym powleczonych poliamidem z mikrocząsteczkami srebra o działaniu antybakteryjnym i 
przeciwgrzybicznym. 

 

Pytanie nr 271 
Czy klamki powinny mieć bezpieczny kształt U, być zagięte na końcu do płaszczyzny drzwi?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 271 

Zamawiający wymaga klamek o kształcie U, powinny być zagięte na końcu do płaszczyzny drzwi. 

 
Pytanie nr 272 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poręczy uchylnych, prostych, kątowych, siedzisk 
prysznicowych i uchwytów na zasłonki o rdzeniu stalowym powleczonych poliamidem z 

mikrocząsteczkami srebra o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 272 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszczai zastosowanie poręczy 
uchylnych, prostych, kątowych, siedzisk prysznicowych i uchwytów na zasłonki o rdzeniu stalowym 

powleczonych poliamidem z mikrocząsteczkami srebra o działaniu antybakteryjnym i 
przeciwgrzybicznym. 

Pytanie nr 273 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poręczy uchylnych zgodnych z obowiązującymi przepisami 
mocowanych do ściany na mniej niż 6 wkrętów?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 273 

Zamawiający oczekuje maksymalnego obciążenie poręczy od 100 do 150 kg w zależności od typu 

poręczy, konstrukcja produktu powinna umożliwić dostęp i pozwolić na dokładne czyszczenia wszystkich 
miejsc na poręczy. Śruby montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający nie określa ilości 

śrub. 
 

Pytanie nr 274 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poręczy uchylnych, prostych, kątowych, siedzisk 

prysznicowych i uchwytów na zasłonki zgodnych z normą DIN 18040?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 274 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza zastosowanie poręczy 
uchylnych, prostych, kątowych, siedzisk prysznicowych i uchwytów na zasłonki zgodnych z normą DIN 

18040. 

 
Pytanie nr 275 
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 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytu kątowego pod prysznic ze zintegrowanym uchwytem 
na słuchawkę prysznicową umożliwiającym regulację jedną ręką?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 275 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza zastosowanie uchwytu 

kątowego pod prysznic ze zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową umożliwiającym 
regulację jedną ręką. 

 
Pytanie nr 276 

Czy mocowania poręczy uchylnych, prostych, kątowych, siedzisk prysznicowych i uchwytów na zasłonki 

powinny być ukryte, utrudniające demontaż osobom trzecim, a jednocześnie ułatwiające czyszczenie?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 276 
Tak, Zamawiający oczekuje, że mocowania poręczy uchylnych, prostych, kątowych, siedzisk 

prysznicowych i uchwytów na zasłonki będą ukryte, utrudniające demontaż osobom trzecim, a 
jednocześnie ułatwiające czyszczenie. 

 

Pytanie nr 277 
Czy siedzisko pod prysznic powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający łatwy demontaż jego 

elementów osobom trzecim?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 277 

Siedzisko pod prysznic powinno umożliwiać jego składanie oraz być wykonane w sposób 
uniemożliwiający łatwy demontaż jego elementów osobom trzecim. 

 
Pytanie nr 278 

W punktach 8.1.2, 8.1.5, 8.1.9.5.1, 8.1.9.5.2, 8.1.9.5.3, 8.1.9.6.1, 8.1.9.7.1, 8.1.9.8.2, 8.1.9.8.4, 
8.1.9.8.5, 8.1.9.8.10, 8.1.9.8.11, Zamawiający przywołuje normy ANSI/TIA, TIA, ISO/IEC, IEC, UL, 

które to normy nie obowiązują w Polsce. Przywoływane normy winny być opatrzone symbolem PN 

zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386). Prosimy o 
potwierdzenie, że w procesie akceptacji proponowanego rozwiązania Zamawiający będzie brał pod 

uwagę wyłącznie wymagania z norm opatrzonych symbolem PN.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 278 

Zamawiający przywołał w opracowaniu wszystkie normy, w ramach których Wykonawca będzie musiał 
wykonać dokumentację oraz roboty budowlane. W opracowaniu przywołane są także normy polskie 

(PN) z pierwszeństwem stosowania. W przypadku, gdy elementy systemów IT nie miałyby swojego 
opisu w ramach polskich norm należy stosować pozostałe normy opisane w Opisie wielobranżowym. 

 
Pytanie nr 279 

W punkcie 8.1.7 Zamawiający wymaga aby producent posiadał certyfikaty wydane przez akredytowane 

niezależne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzające zgodność 
systemu/komponentów okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) z 

wymaganiami normy międzynarodowej, tj. EN50173-1 na wymaganą wydajność co stoi w sprzeczności 
z punktem 8.1.5. Stąd prosimy o potwierdzenie iż punkt 8.1.5 nie będzie brany pod uwagę podczas 

akceptacji proponowanego rozwiązania.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 279 

Punkt 8.1.5 dotyczy oznaczeń (etykietowania) komponentów pasywnych. Punkt 8.1.7 dotyczy systemu 
okablowania. Zamawiający nie dostrzega konfliktu wymagań i podtrzymuje zapisy obu punktów. Prosimy 

o precyzyjne określenie, które wymagania pozostają w sprzeczności - wówczas Zamawiający będzie 

mógł odnieść się do pytania. 
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 Pytanie nr 280 
W punkcie 8.1.9.4.1 Zamawiający określa sposób wprowadzania kabli do modułu RJ45 w oparciu o 

konkretny typ modułu. Kąt prowadzenia kabli w modułach jest cechą indywidualną produktu danego 
producenta. Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku zastosowania innego typu modułu Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania wprowadzenia kabla zgodne ze sposobem montażu zaproponowanego 

rozwiązania.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 280 
Zamawiający zmodyfikował zapisy Opisu wielobranżowego w zakresie wyprowadzenia kabli z gniazd 

RJ45. 

 
Pytanie nr 281 

W punkcie 8.1.9.5.1 Zamawiający określa średnicę zewnętrzną kabla oraz minimalny promień gięcia dla 
kabla miedzianego. Są to cechy indywidualne produktu danego producenta i nie wpływają na 

funkcjonalność samego kabla ani całego okablowania strukturalnego. Każdy z producentów ma inne 
wymiary kabli jak i ich promienie gięcia względem których musi stosować się Wykonawca tak aby spełnić 

wymagania producenta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza kable o innej średnicy i 

innym promieniu gięcia.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 281 
Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8.1.9.5.1 Opisu wielobranżowego. 

 

Pytanie nr 282 
W punkcie 8.1.9.5.2 Zamawiający wymaga certyfikatu na kanał transmisyjny w konfiguracji 4-złączowej 

do 100m. Z uwagi na brak odniesienia w cytowanych na wstępie normach PN-EN prosimy o 
potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza certyfikaty inne niż w konfiguracji 4-złączowej do 100m w 

zakresie łącza stałego.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 282 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie nr 283 
W punkcie 8.1.9.7.1 Zamawiający określa średnicę zewnętrzną kabla dla kabla światłowodowego OS2. 

Jest to cecha indywidualna produktu danego producenta i nie wpływa na funkcjonalność samego kabla 

ani całego okablowania strukturalnego. Każdy z producentów ma inne wymiary kabli względem których  
musi stosować się Wykonawca tak aby spełnić wymagania producenta. Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuszcza kable o innej średnicy.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 283 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Pytanie nr 284 
W punktach 8.1.9.8.9, 8.1.9.8.10, 8.1.9.8.11 Zamawiający wymaga aby standardem dla złącz 

dwuwłókowych w zakresie paneli i kaset światłowodowych było złącze LC duplex, które to złącze jest 
wprost opisane w przywołanych na wstępie normach PN-EN. W punkcie 8.1.9.8.10 Zamawiający zawarł 

jednocześnie, iż dodatkowo dla kaset światłowodowych wielomodowych wymaga się również kaset w 

standardzie nietypowego złącza CS duplex. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako standard w 
zakresie paneli i kaset światłowodowych dla złącz dwuwłókowych wymaga wyłącznie złącz w standardzie 

LC duplex.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 284 

Zamawiający rezygnuje z wymogu: "kasety fabrycznie zakończone złączami MPO/CS duplex", oraz 
modyfikuje Opis wielobranżowy w tym zakresie. 
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Pytanie nr 285 

W punkcie 8.1.9.8.10 Zamawiający wymaga aby w projekcie użyć kaset światłowodowych 
wielomodowych spełniających minimalne parametry dla włókien światłowodowych (OM4) i laserów 

VCSEL dla długości fali 850nm w paśmie przenoszenia 5500MHz*km. Takiego wymogu Zamawiający nie 

zawarł w punkcie 8.1.9.8.11 ani 8.1.9.8.9. Przywołana na wstępie seria norm PN-EN 50173 wraz z 
załącznikami wprost opisuje wymagania zarówno dla włókien wielomodowych (OM3, OM4, OM5) jak i 

włókien jednomodowych (OS1, OS2) bez stosowania opisanych powierzchniowych laserów VCSEL. 
Narzucony przez Zamawiającego parametr w normie definiowany jest jako 4700MHz*km dla włókna 

OM4 i OM5. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z normą jest to parametr minimalny, który pozwala 

na obsługiwanie wszystkich aplikacji opisanych w przywołanej serii norm. Stąd wymóg ten jest 
niewspółmierny do potrzeb Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga 

wyłącznie minimalnych parametrów opisanych w przywołanych na wstępie normach PN.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 285 
Zamawiający zmodyfikował zapisy punktu 8.1 Opisu wielobranżowego. 

 

Pytanie nr 286 
Kolumna Anestezjologiczna w ilości 24 szt. Załącznik nr 15a KW  
Miejsce zastosowania:  
- 5 sal zabiegowo-operacyjnych na kondygnacji 0  
- 2 sale aplikacji działu brachyterapii na kondygnacji 01  
- 2 sale operacyjne na kondygnacji 01  
- 2 sale endoskopowe na kondygnacji 01  
- 12 sal operacyjnych na kondygnacji 02  
- 1 sala zabiegowo-operacyjna OIT na kondygnacji 02 

Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Głowica wyposażona w uchwyt do podnoszenia aparatu 
do znieczulania. Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuze” prosimy o wyjaśnienie i 

jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający ma na stanie ( jeżeli tak to prosimy o ich podanie) bądź już 

wie jakiego typu i producenta będzie w przyszłości kupował aparaty anestezjologiczne. Wskazanie na 
typ - Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuze jednoznacznie wskazuje preferowanych przez 

Zamawiającego niemieckich producentów co jest w świetle obowiązującego prawa sprzeczne z 
artykułem 29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Prosimy o dopuszczenie tez innych rozwiązań stosowanych powszechnie na rynku polskim. W razie nie 

wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 286 
Zamawiający w opisie rozwiązania kolumny anestezjologicznej jasno określa typoszereg: Uchwyt typu 

Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi. 
 

Pytanie nr 287 

Biorąc pod uwagę wagę stanowisk, aparatów do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 KG w 
wypadku stanowiska, aparatu składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity 

Delta, ok. 148 KG w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika 
Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE 

wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) 

waży ok. 136 KG). Wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 Kg – przy założeniu, 
że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o 

dopuszczenie kolumn anestezjologicznych w których głowica kolumny zawieszona na  
ramionach 800/800mm wyposażona w windę będzie umożliwiała udźwig stanowiska o minimalnej wadze 

180 kg na wysokość min. 400mm.  

Uzasadnienie:  
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 Zastosowanie ramienia o nośności 300kg i głowicy o nośności min. 180kg jest wykonalne, ale znacznie 
podnosi cenę oferty, a możliwości takiego rozwiązanie nigdy nie zostaną wykorzystane. Różnica w cenie 

w ramienia o udźwigu >=300kg a ramieniem o udźwigu 200kg i głowicy o udźwigu 180kg a głowicy o 
udźwigu 200kg wynosi łącznie ok. 30 tyś. złotych. Takich zestawów ma być 24. Jak łatwo policzyć koszt 

zawyżenia wymaganej nośności kolumny to około 720.000,00 złotych. Opis przedmiotu zamówienia 

poprzez bezzasadny zapis „udźwig odpowiednio 300kg dla co gwarantuje spełnienie stawianych 
wymagań w zakresie podwieszenia aparatu do znieczulenia ogólnego " istotnie ogranicza konkurencję 

wykluczając z postępowania urządzenia wielu producentów medycznych kolumn zasilających, a więc 
jest sprzeczny z artykułem 29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W razie nie wyrażenia zgody 

prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 287 

Zamawiający zmienia wartość udźwigu kolumn na min. 240 kg. Wartość ta zapewnia optymalne 
doposażenie kolumny w zakresie aparatu do znieczulenie i infrastruktury dodatkowej na stanowisku 

anestezjologicznym. 
 

Pytanie nr 288 

Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Gniazda elektryczne oraz odciąg gazów anestetycznych 
tego samego producenta, co kolumna pragniemy zwrócić uwagę, że żaden producent punktów poboru 

gazów medycznych jako firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów do gazów medycznych nie 
zajmuje się produkcją gniazd elektrycznych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie sprzętu 

medycznego w którym gniazda elektryczne oraz komponenty wyposażenia pochodzą od różnych 

producentów specjalizujących się w swojej branży. Ponadto nadmieniamy że finalny produkt medyczny 
jakim jest kolumna anestezjologiczna zgodnie z obowiązującym prawem posiada certyfikat CE wraz z 

Deklaracją zgodności. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 288 
Zamawiający zmienia zapis: Gniazda gazowe oraz odciąg gazów anestetycznych tego samego 

producenta, co kolumna. Dopuszcza się gniazda elektryczne innych producentów. 

 
Pytanie nr 289 

Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu 
końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda” prosimy 

Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu ponieważ nigdzie w szpitalach nie spotyka się sprzętu 

medycznego wyposażonego w 2 standardy punktów poboru gazów medycznych tj. AGA i DIN. 
Rozwiązanie takie w trakcie eksploatacji zagrażało by w bezpośredni sposób życiu pacjenta gdyż w 

przypadku natychmiastowej potrzeby skorzystania przez personel na przykład z punktu poboru Tlenu 
użytkownik musiał by mieć do dyspozycji 2 różnego standardu dozowniki tlenu i w chwili kiedy musi 

podjąć natychmiastową pomoc zastanawiałby się czy ma odpowiedni dozownik i czy w odpowiedni punkt 
poboru je będzie wkładał.  

Jeżeli Zamawiający będzie stał na stanowisku i będzie wymagał spełnienie powyżej opisanego wymogu 

to w sposób istotny i świadomy będzie ograniczał konkurencję wykluczając z postępowania urządzenia 
wielu renomowanych producentów medycznych kolumn zasilających, co więc jest sprzeczne z artykułem 

29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i 
merytoryczne uzasadnienie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 289 
Zamawiający mając na względzie możliwość dokonania zmiany standardu z AGA na DIN (lub odwrotnie) 

dla całości infrastruktury szpitalnej podtrzymuje opisny w przedmiocie zamówienia wymóg: Punkty 
poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności 

demontażu gniazda. Opisana funkcjonalność zapewnia znaczącą optymalizacje kosztów w przypadku 

dokonywania zmian standardu przyłączy. 
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 Pytanie nr 290 
Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy 

obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44’’ Zamawiający jednoznacznie opisuje rozwiązanie 

firmy DRAGER co jest zresztą potwierdzone w opisie typu uchwytu ,, Uchwyt typu Dräger Holder M ‘’ w 

jaki ma być wyposażona kolumna. Ponadto informujemy że stawiany wymóg by gniazda elektryczne w 
kolumnie były pod kątem 45 stopni gdzie większość producentów europejskich stosuje standardowe 

gniazda montowane pod kątem 0-90 stopni w klasie IP20 oraz stawiany wymóg by gniazda elektryczne 
były wykonane w klasie IP44 jest bezzasadny ponieważ sama kolumna a w szczególności jej konsola w 

której są one zbudowane wykonana jest w klasie szczelności IP20 ( chyba że producent kolumny w 

Certyfikacie CE oraz Deklaracji Zgodności Producenta potwierdzi, że jego jednostka 
medyczna cała jest wykonana w klasie IP44) . Wymóg by gniazdo elektryczne był jeszcze 

dodatkowo wyposażone w klapkę dodatkowo nastręcza personelowi kłopot ponieważ by wetknąć 
wtyczkę do gniazda potrzeba użyć dwóch rąk co nie rzadko jest kłopotliwe. Wymagane rozwiązanie jest 

więc technicznie nie uzasadnione. Szczelność obudowy urządzenia określana jest klasą szczelność IP 
(International Protection) i jest to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem obcych 

ciał stałych (pierwsza cyfra) oraz przed wnikaniem wody i szkodliwymi jej skutkami (druga cyfra). 

Wymagana klasa  
szczelności IP44 zabezpiecza gniazdo elektryczne przed pyłem i przed płynem lanym strugą a na blokach 

operacyjnych w strefie czystej gdzie są wymagane filtry i nie ma bezpośredniego kontaktu ze 
strumieniem wody takie warunki nie występują. Prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie lub 

rezygnację z tego wymogu.  

 
 

Odpowiedź na pytanie nr 290 
Zamawiający podtrzymuje wymóg posadowienia gniazd elektrycznych pod kątem 45 stopni. Gniazda 

elektryczne obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy umożliwiają 
dogodniejszą organizację przewodów przyłączeniowych oraz bardziej ergonomiczną operatywność.Takie  

ułożenie gniazd zapobiega wzajemnemu zasłanianiu przyłącza przez przewód podłączony powyżej. 

Bardzo praktyczne rozwiązanie w przypadku ułożenia dużej ilości przyłączy w jednej osi jedne pod 
drugim.  Punkty ekwipotencjalne PE zlokalizowane być powinny przy każdym z gniazd elektrycznych 

230V. Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia kolumn w gniazdka elektryczne z bolcem,  
bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. Stopień ochrony IP 44 oznacza dobre 

zabezpieczenia przed wilgocią i ciałami stałymi większymi niż 1 milimetr.  Stopień ochrony IP20 nie daje 

ochrony na wilgoć. Dobra praktyka wykazuje, iż w obszarze sali operacyjnej podlegającej procesowi 
dezynfekcji infrastruktura obejmująca zasilanie elektryczne powinna wykonana być w klasie szczelności 

IP44/IP45 
 

Pytanie nr 291 
Biorąc pod uwagę powyższe Zwracany się do Zamawiającego z pytaniem czy biorąc pod uwagę istotne 

parametry techniczne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kolumny a także zdrowie i 

bezpieczeństwo pacjenta dopuści kolumnę anestezjologiczną renomowanego europejskiego producenta 
o poniższych równoważnych parametrach technicznych:  

Kolumna anestezjologiczna bilans przyłączy:  
punkty poboru gazów medycznych i próżni:  

- tlen (O2) 2 szt.  

- sprężone powietrze (Air) 2 szt.  
- próżnia (Vac) 2 szt.  

- odciąg gazów poanestetycznych z aktywnym inżektorem (AGSS) 1 szt.  
- gniazda elektryczne 230 V z bolcem ,,0” 10 szt.  

- bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) 10 szt.  

- gniazdo sieci komputerowej RJ-45 cat.6 4 szt.  
- szyna medyczna – 2 szt.  
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 - uchwyt sterowania kolumną 2 szt.  
- organizer na nadmiar przewodów – 2 szt.  

- wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium  
Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone 

kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32. Odciąg gazów anestetycznych zgodny z 

normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w inżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.  
System zawieszenia - wysięgnik obrotowy dwuramienny:  

- zasięg kolumny: 200 cm  
- udźwig kolumny: 200 kg  

- regulacja wysokości zawieszenia aparatu na głowicy kolumny w zakresie: 0-400mm  

- pneumatyczna blokada obrotu ramion  
Wyposażenie dodatkowe kolumny anestezjologicznej:  

- uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego – 1 szt.  
- przegubowe ramię boczne na monitor czynności życiowych pacjenta – 1 szt.  

Po stronie infuzyjnej kolumny:  
- wysięgnik obrotowy z drążkiem infuzyjnym i wieszakiem do kroplówek – 1 szt.  

- wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie – 1 szt.  

Proponowane rozwiązania są powszechnie stosowane w szpitalach na BLOKACH OPERACYJNYCH i 
oddziałach: OIOM, OAIIT, OIOK, SOR i w żaden zasadniczy sposób nie ograniczają funkcjonalności 

oferowanego sprzętu. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie.  
Kolumna chirurgiczna w ilości 31 szt. Załącznik nr 15b KW  
Miejsce zastosowania:  
- 5 sal zabiegowo-operacyjnych na kondygnacji 0  
- 2 sale aplikacji działu brachyterapii na kondygnacji 01  
- 2 sale operacyjne na kondygnacji 01  
- 10 sal endoskopowych na kondygnacji 01 (opcja wysięgnika na monitor)  
- 12 sal operacyjnych na kondygnacji 02 
 

Odpowiedź na pytanie nr 291 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 292 
Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Gniazda elektryczne oraz odciąg gazów anestetycznych 

tego samego producenta, co kolumna” pragniemy zwrócić uwagę, że żaden producent punktów poboru 

gazów medycznych jako firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów do gazów medycznych nie 
zajmuje się produkcją gniazd elektrycznych. Ponadto w  

szczegółowym opisie wyposażenia konsoli kolumny nie ma mowy o punkcie odciągi gazów 
poanestetycznych typu AGSS. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie sprzętu medycznego w 

którym gniazda elektryczne oraz komponenty wyposażenia pochodzą od różnych producentów 
specjalizujących się w swojej branży. Ponadto nadmieniamy, że finalny produkt medyczny jakim jest 

kolumna chirurgiczna zgodnie z obowiązującym prawem posiada certyfikat CE wraz z Deklaracją 

zgodności. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 292 
Zamawiający zmienia zapis: Gniazda gazowe oraz odciąg gazów anestetycznych tego samego 

producenta, co kolumna. Dopuszcza się gniazda elektryczne innych producentów. 

 
Pytanie nr 293 

Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu 
końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda” prosimy 

Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu ponieważ nigdzie w szpitalach nie spotyka się sprzętu 

medycznego wyposażonego w 2 standardy punktów poboru gazów medycznych tj. AGA i DIN. 
Rozwiązanie takie w trakcie eksploatacji zagrażało by w bezpośredni sposób życiu pacjenta gdyż w 
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 przypadku natychmiastowej potrzeby skorzystania przez personel na przykład z punktu poboru Tlenu 
użytkownik musiał by mieć do dyspozycji 2 różnego standardu dozowniki tlenu i w chwili kiedy musi 

podjąć natychmiastową pomoc zastanawiałby się czy ma odpowiedni dozownik i czy w odpowiedni punkt 
poboru je będzie wkładał.  

Jeżeli Zamawiający będzie stał na stanowisku i będzie wymagał spełnienie powyżej opisanego wymogu 

to w sposób istotny i świadomy będzie ograniczał konkurencję wykluczając z postępowania urządzenia 
wielu renomowanych producentów medycznych kolumn zasilających, co więc jest sprzeczne z artykułem 

29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i 
merytoryczne uzasadnienie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 293 
Zamawiający mając na względzie możliwość dokonania zmiany standardu z AGA na DIN (lub odwrotnie) 

dla całości infrastruktury szpitalnej podtrzymuje opisany w przedmiocie zamówienia wymóg: Punkty 
poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności 

demontażu gniazda. Opisana funkcjonalność zapewnia znaczącą optymalizacje kosztów w przypadku 
dokonywania zmian standardu przyłączy. 

 

Pytanie nr 294 
Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy 

obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44’’ Zamawiający jednoznacznie opisuje rozwiązanie 

firmy DRAGER co jest zresztą potwierdzone w opisie typu uchwytu ,, Uchwyt typu Dräger Holder M ‘’ w 

jaki ma być wyposażona kolumna. Ponadto informujemy że stawiany wymóg by gniazda elektryczne w 
kolumnie były pod kątem 45 stopni gdzie większość producentów europejskich stosuje standardowe 

gniazda montowane pod kątem 0-90 stopni w klasie IP20 oraz stawiany wymóg by gniazda elektryczne 
były wykonane w klasie IP44 jest bezzasadny ponieważ sama kolumna a w szczególności jej konsola w 

której są one zbudowane wykonana jest w klasie szczelności IP20. ( chyba że producent kolumny 
w Certyfikacie CE oraz Deklaracji Zgodności Producenta potwierdzi, że jego jednostka 

medyczna cała jest wykonana w klasie IP44). Wymóg by gniazdo elektryczne był jeszcze 

dodatkowo wyposażone w klapkę dodatkowo nastręcza personelowi kłopot ponieważ by wetknąć 
wtyczke do gniazda potrzeba użyć dwóch rąk co nie rzadko jest kłopotliwe. Wymagane rozwiązanie jest 

więc technicznie nie uzasadnione. Szczelność obudowy urządzenia określana jest klasą szczelność IP 
(International Protection) i jest to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem obcych 

ciał stałych (pierwsza cyfra) oraz przed wnikaniem wody i szkodliwymi jej skutkami (druga cyfra). 

Wymagana klasa szczelnosci IP44 zabezpiecza gniazdo elektryczne przed pyłem i przed płynem lanym 
strugą a na blokach operacyjnych w strefie czystej gdzie są wymagane filtry i nie ma bezpośredniego 

kontaktu ze strumieniem wody takie warunki nie występują. Prosimy o techniczne i merytoryczne 
uzasadnienie lub rezygnację z tego wymogu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 294 

Zamawiający podtrzymuje wymóg posadowienia gniazd elektrycznych pod kątem 45 stopni. Gniazda 

elektryczne obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy umożliwiają 
dogodniejszą organizację przewodów przyłączeniowych oraz bardziej ergonomiczną operatywność. 

Takie ułożenie gniazd zapobiega wzajemnemu zasłanianiu przyłącza przez przewód podłączony 
powyżej. Bardzo praktyczne rozwiązanie w przypadku ułożenia dużej ilości przyłączy w jednej osi jedne 

pod drugim.  Punkty ekwipotencjalne PE zlokalizowane być powinny przy każdym z gniazd elektrycznych 

230V. Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia kolumn w gniazdka elektryczne z bolcem,  
bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. Stopień ochrony IP 44 oznacza dobre 

zabezpieczenia przed wilgocią i ciałami stałymi większymi niż 1 milimetr.  Stopień ochrony IP20 nie daje 
ochrony na wilgoć. Dobra praktyka wykazuje, iż w obszarze sali operacyjnej podlegającej procesowi 

dezynfekcji infrastruktura obejmująca zasilanie elektryczne powinna wykonana być w klasie szczelności 

IP44/IP45 
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 Pytanie nr 295 
Biorąc pod uwagę powyższe Zwracany się do Zamawiającego z pytaniem czy biorąc pod uwagę istotne 

parametry techniczne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kolumny a także zdrowie i 
bezpieczeństwo pacjenta dopuści kolumnę chirurgiczną  

renomowanego europejskiego producenta o poniższych równoważnych parametrach technicznych:  

Kolumna z funkcją przemieszczania się głowicy w zakresie 500mm w płaszczyźnie pionowej.  
Kolumna chirurgiczna bilans przyłączy:  

Na bocznych ścianach konsoli, lewej lub prawej zainstalowane następujące punkty poboru gazów 
medycznych i próżni:  

punkty poboru gazów medycznych  

- dwutlenek węgla (CO2) 2 szt.  
- sprężone powietrze (Air) 2 szt.  

- próżnia (Vac) 2 szt.  
- tlen (O2) 2 szt.  

Punkty zasilania i niskoprądowe:  
- gniazda elektryczne 230 V + bolec ,,0” 10 szt.  

- bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) 10 szt.  

- gniazdo sieci komputerowej RJ-45 cat6 - 4 szt.  
- uchwyt sterowania kolumną 1 szt.  

- organizery na nadmiar przewodów – 4 szt.  
- Wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium  

System zawieszenia: wysięgnik obrotowy dwuramienny:  

- zasięg kolumny: 160 cm  
- udźwig kolumny: 180 kg  

- pneumatyczna blokada obrotu ramion  
Wyposażenie dodatkowe kolumny chirurgicznej  

- półka 45 x 55 cm z bocznymi szynami montażowymi – 4 szt.  
- szuflada pod dolną półką – 1 szt.  

- organizery na nadmiar przewodów – 4 szt.  

Opcja sale endoskopowe.  
Na wspólnym zawieszeniu sufitowym, płycie głównej zamocowana oś z ramieniem, wysięgnikiem 

poziomym 1000 mm na monitor o przekątnej w zakresie 24” – 32”. Dopuszczalna waga monitora z 
zasilaczem do 17 kg. Uchwyt w standardzie VESA 100 lub VESA 75 z organizerem na przewody.  

Proponowane rozwiązania sąpowszechnie stosowane w szpitalach na BLOKACH OPERACYJNYCH i 

oddziałach: OIOM, OAIIT, OIOK, SOR i w żaden zasadniczy sposób nie ograniczają funkcjonalności 
oferowanego sprzętu. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie.  

Kolumna do sal wybudzeniowych w ilości 22 sztuk. - Załącznik 15c KW  
Miejsce zastosowania:  
- dział endoskopii na kondygnacji 01, dwustanowiskowa - 4 szt., jednostanowiskowa – 1 szt.  
- dział brachyterapii na kondygnacji 01, dwustanowiskowa - 2 szt., jednostanowiskowa – 1 szt.  
- blok operacyjny na kondygnacji 01, dwustanowiskowa - 3 szt., jednostanowiskowa – 1 szt.  
- blok operacyjny na kondygnacji 02, dwustanowiskowa - 10 szt., 
 

Odpowiedź na pytanie nr 295 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 296 
Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Gniazda elektryczne oraz odciąg gazów anestetycznych 

tego samego producenta, co kolumna” pragniemy zwrócić uwagę, że żaden producent punktów poboru 
gazów medycznych jako firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów do gazów medycznych nie 

zajmuje się produkcją gniazd elektrycznych. Ponadto w szczegółowym opisie wyposażenia konsoli 

kolumny nie ma mowy o punkcie odciągi gazów  
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 poanestetycznych typu AGSS. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie sprzętu medycznego w 
którym gniazda elektryczne oraz komponenty wyposażenia pochodzą od różnych producentów 

specjalizujących się w swojej branży. Ponadto nadmieniamy, że finalny produkt medyczny jakim jest 
kolumna chirurgiczna zgodnie z obowiązującym prawem posiada certyfikat CE wraz z Deklaracją 

zgodności. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 296 

Zamawiający zmienia zapis: Gniazda gazowe oraz odciąg gazów anestetycznych tego samego 
producenta, co kolumna. Dopuszcza się gniazda elektryczne innych producentów. 

 

Pytanie nr 297 
Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu 

końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda” prosimy 
Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu ponieważ nigdzie w szpitalach nie spotyka się sprzętu 

medycznego wyposażonego w 2 standardy punktów poboru gazów medycznych tj. AGA i DIN. 
Rozwiązanie takie w trakcie eksploatacji zagrażało by w bezpośredni sposób życiu pacjenta gdyż w 

przypadku natychmiastowej potrzeby skorzystania przez personel na przykład z punktu poboru Tlenu 

użytkownik musiał by mieć do dyspozycji 2 różnego standardu dozowniki tlenu i w chwili kiedy musi 
podjąć natychmiastową pomoc zastanawiałby się czy ma odpowiedni dozownik i czy w odpowiedni punkt 

poboru je będzie wkładał.  
Jeżeli Zamawiający będzie stał na stanowisku i będzie wymagał spełnienie powyżej opisanego wymogu 

to w sposób istotny i świadomy będzie ograniczał konkurencję wykluczając z postępowania urządzenia 

wielu renomowanych producentów medycznych kolumn zasilających, co więc jest sprzeczne z artykułem 
29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i 

merytoryczne uzasadnienie. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 297 
Zamawiający mając na względzie możliwość dokonania zmiany standardu z AGA na DIN (lub odwrotnie) 

dla całości infrastruktury szpitalnej podtrzymuje opisany w przedmiocie zamówienia wymóg: Punkty 

poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności 
demontażu gniazda. Opisana funkcjonalność zapewnia znacząca optymalizacje kosztów w przypadku 

dokonywania zmian standardu przyłączy. 
 

Pytanie nr 298 

Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia ,, Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy 
obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem, 

bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44’’ Zamawiający jednoznacznie opisuje rozwiązanie 
firmy DRAGER co jest zresztą potwierdzone w opisie typu uchwytu ,, Uchwyt typu Dräger Holder M ‘’ w 

jaki ma być wyposażona kolumna. Ponadto informujemy że stawiany wymóg by gniazda elektryczne w 
kolumnie były pod kątem 45 stopni gdzie większość producentów europejskich stosuje standardowe 

gniazda montowane pod kątem 0-90 stopni w klasie IP20 oraz stawiany wymóg by gniazda elektryczne 

były wykonane w klasie IP44 jest bezzasadny ponieważ sama kolumna a w szczególności jej konsola w 
której są one zbudowane wykonana jest w klasie szczelności IP20. ( chyba że producent kolumny 

w Certyfikacie CE oraz Deklaracji Zgodności Producenta potwierdzi, że jego jednostka 
medyczna cała jest wykonana w klasie IP44). Wymóg by gniazdo elektryczne był jeszcze 

dodatkowo wyposażone w klapkę dodatkowo nastręcza personelowi kłopot ponieważ by wetknąć 

wtyczkę do gniazda potrzeba użyć dwóch rąk co nie rzadko jest kłopotliwe. Wymagane rozwiązanie jest 
więc technicznie nie uzasadnione. Szczelność obudowy urządzenia określana jest klasą szczelność IP 

(International Protection) i jest to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem obcych 
ciał stałych (pierwsza cyfra) oraz przed wnikaniem wody i szkodliwymi jej skutkami (druga cyfra). 

Wymagana klasa szczelności IP44 zabezpiecza gniazdo elektryczne przed pyłem i przed płynem lanym 

strugą a na blokach operacyjnych w strefie czystej gdzie są wymagane filtry i nie ma bezpośredniego 
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 kontaktu ze strumieniem wody takie warunki nie występują. Prosimy o techniczne i merytoryczne 
uzasadnienie lub rezygnację z tego wymogu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 298 

Zamawiający podtrzymuje wymóg posadowienia gniazd elektrycznych pod kątem 45 stopni. Gniazda 

elektryczne obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy umożliwiają 
dogodniejszą organizację przewodów przyłączeniowych oraz bardziej ergonomiczną operatywność. 

Takie ułożenie gniazd zapobiega wzajemnemu zasłanianiu przyłącza przez przewód podłączony 
powyżej. Bardzo praktyczne rozwiązanie w przypadku ułożenia dużej ilości przyłączy w jednej osi jedne 

pod drugim.  Punkty ekwipotencjalne PE zlokalizowane być powinny przy każdym z gniazd elektrycznych 

230V. Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia kolumn w gniazdka elektryczne z bolcem,  
bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. Stopień ochrony IP 44 oznacza dobre 

zabezpieczenia przed wilgocią i ciałami stałymi większymi niż 1 milimetr.  Stopień ochrony IP20 nie daje 
ochrony na wilgoć. Dobra praktyka wykazuje, iż w obszarze sali operacyjnej podlegającej procesowi 

dezynfekcji infrastruktura obejmująca zasilanie elektryczne powinna wykonana być w klasie szczelności 
IP44/IP45 

 

Pytanie nr 299 
Biorąc pod uwagę powyższe Zwracany się do Zamawiającego z pytaniem czy biorąc pod uwagę istotne 

parametry techniczne które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kolumny a także zdrowie i 
bezpieczeństwo pacjenta dopuści kolumnę do sal wybudzeń  

renomowanego europejskiego producenta o poniższych równoważnych parametrach technicznych:  

Kolumna jedostanowiskowa – wyposażenie:  
- Gniazda elektryczne (230V) – 6 szt.  

- Gniazda wyrównania potencjałów (PE) – 6 szt.  
- Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych – 1 szt.  

- Gniazdo sieci komputerowej RJ45 cat6 – 2 szt.  
- Tlen (O2) – 2 szt.  

- Próżnia (Vac) – 2 szt.  

- Sprężone powietrze (Air) – 2 szt.  
- Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie długości 750mm z możliwością obciążenia do 

20kg. – 1 szt.  
- Drążek infuzyjny 1000 mm z wieszakiem do kroplówek, udźwig 20 kg – 1 szt.  

- Półka 450 x 550 mm z szynami montażowymi po bokach – 2 szt.  

- Szuflady podwójne, mocowane pod półką wys. 120 mm, udźwig 5 kg. - 1 szt.  
- Organizer na nadmiaru przewodów - 2 szt.  

- Mocowanie VESA 75/100 - 1 szt.  
- Oświetlenie nocne - 1 szt.  

Kolumna dwustanowiskowa – wyposażenie:  
- Gniazda elektryczne 230V z bolcem ,,0” – 16 szt.  

- Gniazda wyrównania potencjałów (PE) – 16 szt.  

- Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych – 2 szt.  
- Gniazdo sieci komputerowej RJ45 cat6 – 4 szt.  

- Tlen (O2) – 2 szt.  
- Próżnia (Vac) – 2 szt.  

- Sprężone powietrze (Air) – 2 szt.  

- Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie długości 750mm z możliwością obciążenia 
20kg – 2 szt.  

- Drążek infuzyjny 1000 mm z wieszakiem do kroplówek, udźwig 20 kg – 2 szt.  
- Półka 450 x 550 mm z szynami montażowymi po bokach – 4 szt.  

- Szuflady podwójne, mocowane pod półką wys. 120 mm, udźwig 5 kg - 2 szt.  

- Organizer przewodów - 4 szt.  
- Mocowanie VESA 75/100 - 2 szt.  



                                                                                                                 
 

Strona 69 z 109 
 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  

faks: 71 36-89-219 

NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868 

  

 Oświetlenie nocne - 1 szt.  
Proponowane rozwiązania są powszechnie stosowane w szpitalach na BLOKACH OPERACYJNYCH i 

oddziałach: OIOM, OAIIT, OIOK, SOR i w żaden zasadniczy sposób nie ograniczają funkcjonalności 
oferowanego sprzętu. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie.  

Mosty sufitowe dwu stanowiskowe - Załącznik nr 15d – 11 sztuk  
Miejsce zastosowania:  
- sale łóżkowe oddziału intensywnej terapii na kondygnacji 02 - 5 szt.  
- sale łóżkowe pacjentów wentylowanych mechaniczne na kondygnacji 02 - 6 szt. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 299 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 300 
Mając na względzie fakt iż opisy mostów medycznych wskazują jednoznacznie tylko na jednego 

konkretnego niemieckiego producenta co w sposób istotny i świadomy ogranicza konkurencję 
wykluczając z postępowania urządzenia wielu renomowanych producentów mostów medycznych, co do 

zasady jest sprzeczne z artykułem 29 ust. 2 Ustawy Prawo  

Zamówień Publicznych zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednostki medycznej typu most 
sufitowy jednostanowiskowy, z możliwością łączenia sąsiadujących stanowisk (w celu stworzenia mostu 

dwustanowiskowego).  
Most zbudowany z poziomej belki zawieszonej na kolumnach nośnych do stropu. Kolumny nośne o 

profilu prostopadłościennym. Belka zawieszona na wysokości pozwalającej na swobodne przejście pod 

belką, wysokość do ustalenia z użytkownikiem (odległość dolnej krawędzi belki od podłogi). Pod poziomą 
belką zamontowane dwa ruchome wózki (infuzyjny i aparaturowy), z możliwością przesuwania wzdłuż 

belki po prowadnicach, torze jezdnym. Wózki poruszające się na ułożyskowanych rolkach. Możliwość 
blokady przesuwu wózków za pomocą hamulca przesuwu.  

Wyposażenie na jedno stanowisko:  
Belka pozioma mostu wyposażona w oświetlenie:  

- ogólne, umieszczone na górnej powierzchni belki, skierowane w stronę sufitu,  

- nocne, umieszczone na górnej powierzchni belki, skierowane w stronę sufitu,  
- miejscowe, skierowane w stronę pacjenta.  

Oświetlenie wykonane w technologii diod LED lub świetlówek fluorescencyjnych. Wyłączniki oświetlenia 
umieszczone na froncie mostu.  

Wyposażenie mostu jednostanowiskowego w media elektryczne i gazowe:  

Przyłącza na stanowisko:  
- Gniazda elektryczne 230V z bolcem ,,0” – 12 szt.  

- Gniazda wyrównania potencjałów (PE) – 12 szt.  
- Gniazda teletechniczne (RJ45) – 4 szt.  

- Przygotowanie pod instalacje gniazd niskoprądowych – 1+1 szt.  
- Tlen (O2) – 1+2 szt.  

- Próżnia (Vac) – 1+2 szt.  

- Sprężone powietrze (Air) – 1 +2 szt.  
STRONA INFUZYJNA – wyposażenie:  

Drążek infuzyjny z wieszakiem do kroplówek – 1szt.  
Wysięgnik 750mm do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt.  

Wózek, system jezdny z hamulcem poziomego przesuwu – 1 szt  

Drążki montażowe – 2 szt.  
Półka 580x550mm z szynami medycznymi po bokach – 1 szt.  

Szuflada montowana pod półką – 1 szt.  
STRONA APARATUROWA – wyposażenie:  

Drążek infuzyjny z wieszakiem do kroplówek – 2szt.  

Wysięgnik 750mm do mocowania drążka infuzyjnego – 2 szt.  
Wózek, system jezdny z hamulcem poziomego przesuwu – 1 szt  
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 Drążki montażowe – 2 szt.  
Półka 580x550mm z szynami medycznymi po bokach – 2 szt.  

Szuflada montowana pod półką – 1 szt.  
Proponowane rozwiązania są powszechnie stosowane w szpitalach na BLOKACH OPERACYJNYCH i 

oddziałach: OIOM, OAIIT, OIOK, SOR i w żaden zasadniczy sposób nie ograniczają funkcjonalności 

oferowanego sprzętu. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie. 
Panele przyłóżkowe pionowe - Załącznik 15e KW – 85 szt.  
Miejsce zastosowania:  
- sala obserwacyjna izby przyjęć na kondygnacji 0 - 6 szt.  
- sala interwencyjna poradni na kondygnacji 0 - 2 szt.  
- sala przygotowania i wybudzeń działu radiologii na kondygnacji 0 – 2 szt.  
- sale podawania, separatora i fotoferezy oddziału chemioterapii na kondygnacji 0 – 10 szt.  
- sala wypoczynku bloku operacyjnego na kondygnacji 01 - 2 szt.  
- sale podawania oddziału chemioterapii na kondygnacji 01 - 46 szt.  
- śluzy sal przeszczepowych na kondygnacji 03 - 10 szt.  
- sala kroplówkowa działu badań na kondygnacji 03 - 7 szt. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 300 
Zamawiający podtrzymuje specyfikacje rozwiązania mostów medycznych opisanych w Załączniku 15d. 

Opisane rozwiązanie wysoko zawieszonych belek mostów wyposażonych w podwieszone dwie kolumny 
z infrastrukturą przyłączy dostępnych na "wysiegnięcie ręki" operatora jest rozwiązaniem powszechnie 

stosowanym w obszarze oddziałów intensywnej terapii zapewniając optymalną i ergonomiczną 

organizacje stanowiska obsługi pacjenta. 
 

 
Pytanie nr 301 

 
W związku z lakonicznym opisem:  

”Panel przyłóżkowy wyposażony może być w odpowiednie oświetlenie LED zarówno lamp do czytania 
dla Pacjentów jak i oświetlenie nocne dla personelu które to zapewnia bezpieczeństwo i komfort 
wszystkim przebywającym w jej otoczeniu”  
pionowy panel może, ale nie musi być wyposażony w jakiekolwiek oświetlenie…. Brak konkretnego 
wyposażenia jakim jest ilość i rodzaj punktów poboru gazów medycznych, ilość gniazd elektrycznych 

wysoko i niskoprądowych umożliwia potencjalnym oferentom na dużą dowolność i interpretację co w 

kolei rzeczy będzie miało skutek na oferowany sprzęt medyczny. Zamawiający opisał tylko cechy jakimi 
by chał by się charakteryzowały panele pionowe.  

Cechy które kompletnie nie mają żadnego realnego wpływu na funkcjonowanie i późniejsze 
użytkowanie:  

”Cechy wyróżniające funkcjonalny panel przyłóżkowy:  
-Panel przyłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi.  
-Panel zbudowany z odseparowanych kanałów biegnących wzdłuż panelu.  
-Wyposażenie w jedną lub dwie rury nośne średnicy 38mm o udźwigu 100kg  
-Możliwość zawieszenia aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na ustandaryzowanych 
szynach nośnych montowanych na części frontowej  
-Możliwości indywidualnej aranżacji rozmieszczenie gniazd przyłączeniowych: elektrycznych, gazowych, 
logicznych  
-Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne.”  
W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o podanie ilości i rodzaju punktów poboru gazów 

medycznych, ilości i rodzaju gniazd wysoko i nisko prądowych, ewentualnego oświetlania w jakie ma 
być wyposażony panel. Prosimy by opis był oparty o standardowe rozwiązania a nie jednoznaczne 

wymagania wskazującego konkretnego producenta np. dużą firmę z Niemiec.  

Stawianie wymogów które spełnia tylko określony producent w postępowaniu publicznym w znaczący 
sposób ogranicza uczciwą konkurencję – wbrew treści art. 29 ust. 2 ustawy PZP a wyrażony w tym 
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 przepisie zakaz utrudniania zachowanie uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia 
zostaje naruszony, gdy przy jego dokonaniu Zamawiający używa określeń czy parametrów wskazujących 

konkretnego producenta lub konkretny produkt. 
Panele nadłóżkowe poziome - Załącznik 15f KW – szt. 40  
Miejsce zastosowania:  
- sale łóżkowe oddziału wzmożonego nadzoru na kondygnacji 02 – 30 szt.  
- sale łóżkowe oddziału przeszczepowego na kondygnacji 03 – 10 szt 
 
Odpowiedź na pytanie nr 301 

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika 15f w następujący sposób: 

Panel pionowy przyłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. 
Długość panelu dostosowana do wysokości sali - min 2500mm dla stanowiska pacjenta.  W uzgodnieniu 

z użytkownikiem możliwości aranżacji kolorystycznej z dostępnej min. 17 kolorystycznej palety RAL jak 
i kilkunastu dekorów imitujących drewno. 

Panel zbudowany z min. dwóch odseparowanych kanałów biegnących wzdłuż panelu. Skrajne kanały 
prawy jak i lewy przeznaczony do montażu punktów poboru gazów medycznych, gniazd elektrycznych, 

włączników oświetlenia oraz gniazd instalacji niskoprądowych. Możliwości instalacji przyłączy również 

na ścianie frontowej panela. Po obydwóch stronach panela / prawa i lewa strona / pionowo 
zainstalowane rury 38mm do montażu akcesoriów medycznych. Na ścianie frontowej zainstalowana min 

1 szt. pozioma szyna montażowa 10 x 25mm.  
Wyposażenie przyłączy: 

• Gniazda elektryczne 230V - 8 szt.  

• Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt.  
• Gniazdo ekwipotencjalne – 4 szt.  

• Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowych – 1 
szt. na stanowisko 

• Punkty poboru gazów medycznych: 
o tlen (O2)      - 1 szt. 

o próżnia (VAC)                                                - 2 szt. 

o Powietrze (AIR) –                                          - 2 szt. 
  

W dolnej krawędzi panela zainstalowane oświetlenie LED tzw. podłogowe. 
  

Wyposażenie dodatkowe montowane na rurach 38mm: 

• Półka o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm   - głębokość: min 45 cm. 
Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. 

• Pod półka zamontowana szuflada o wewnętrznej wysokości min. 9 cm. Możliwość łatwego (bez 
użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. 

  
• Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie przegubowy, dwuramienny, 

obrotowy, o zasięgu min. 50 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) 

i udźwigu minimum 25 kg. Wysięgnik drążka infuzyjnego wyposażony w wewnętrzne kanały do 
prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa 

regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą 
ergonomicznego pokrętła. 

  

• Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe 
zaczepy wieszaka do kroplówek w jednej linii). Drążek wyposażony w specjalny pierścień mający na celu 

zabezpieczenie zawieszonych pomp infuzyjnych przed zsunięciem. 
Wysięgnik o długości min. 300mm z systemem VESA do montażu kardiomonitora do mocowania na 

szynie montażowej. 
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 Zamawiający wymaga wykonania zabudowy przestrzeni pomiędzy panelem medycznym a sufitem w 
sposób eliminujący powstawanie półek kurzowych. Kolorystyka zabudowy musi być tożsama z 

kolorystyką panela.  
 

Pytanie nr 302 

 
Podobnie jak w przypadku pionowego panelu jest brak opisu konkretnego wyposażania poziomej 

jednostki medycznej. Zamawiający ponownie zwraca uwagę na cechy, parametry które nie maja 
żadnego realnego wpływu na pracę, użytkowanie i bezpieczeństwo pacjenta. Na przykład:  

”Panel nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi”. Pojęcie 

estetyki jest pojęciem względnym ponieważ każdy ma inne poczucie estetyki i to co podoba się pewnej 
grupie nie koniecznie musi się podobać innym. Każdy producent oferujący sprzęt medyczny ma na 

uwadze estetykę. Następną sprawą jest cecha: ”Panel zbudowany z odseparowanych kanałów 
biegnących wzdłuż panelu”. Każdy producent wie, że panele medyczne muszą być wykonane w 

konstrukcji wielokomorowej ponieważ kanały gazów medycznych, kanały elektryczne itd. musza być 
fizyczne separowane od siebie. Itd. Nie ma mowy o żadnym oświetleniu… W związku z powyższym 

prosimy Zamawiającego o podanie ilości i rodzaju punktów poboru gazów medycznych, ilości i rodzaju 

gniazd wysoko i nisko prądowych, ewentualnego oświetlania w jakie ma być wyposażony panel. Prosimy 
by opis był oparty o standardowe rozwiązania a nie jednoznaczne wymagania wskazującego 

konkretnego producenta np. dużą firmę z Niemiec. Stawianie wymogów, które spełnia tylko określony 
producent w postępowaniu publicznym w znaczący sposób ogranicza uczciwą konkurencję – wbrew 

treści art. 29 ust. 2 ustawy PZP a wyrażony w tym przepisie zakaz utrudniania zachowanie uczciwej 

konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia zostaje naruszony, gdy przy jego dokonaniu 
Zamawiający używa określeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta lub konkretny 

produkt.  
Kolumna intensywnej terapii - Załącznik 15g KW – 6 szt.  
Miejsce zastosowania:  
- sale łóżkowe oddziału intensywnej terapii na kondygnacji 02 - 6 szt. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 302 
Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika 15g w następujący sposób: 

Panel poziomy nadłóżkowy mocowany do ściany o estetycznym wyglądzie bez ostrych krawędzi. Długość 
panelu dostosowana do wymiarów sali - min 1850mm dla pojedynczego stanowiska pacjenta. W 

uzgodnieniu z użytkownikiem możliwości aranżacji kolorystycznej z dostępnej min. 17 kolorystycznej 

palety RAL jak i kilkunastu dekorów imitujących drewno. 
Panel zbudowany z min. trzech odseparowanych kanałów biegnących wzdłuż panelu. Kanał dolny 

przeznaczony do montażu punktów poboru gazów medycznych. Kanał górny przeznaczony do montażu 
gniazd elektrycznych, włączników oświetlenia oraz gniazd instalacji niskoprądowych. Wzdłuż całej 

długości zarówno górnego jak i dolnego kanału na frontowej stronie zamontowane ustandaryzowane 
szyny 10x25mm do montażu akcesoriów medycznych  

Wyposażenie przyłączy: 

• Gniazda elektryczne 230V - 8 szt.  
• Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 2 szt.  

• Gniazdo ekwipotencjalne – 4 szt.  
• Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowych – 1 

szt.  

• Punkty poboru gazów medycznych: 
o tlen (O2)      - 1 szt. 

o próżnia (VAC)                                               - 2 szt. 
o Powietrze (AIR) –                                          - 2 szt. 

  

Kanał znajdujący się na dole i u góry panelu przeznaczony do montażu oświetlenia zakrytego na całej 
długości szkłem akrylowym.  Oświetlenie na jedno stanowisko:  
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• Oświetlenie LED tzw. nocne umiejscowione na górnej krawędzie panela 

• Oświetlenie LED tzw. do czytania umiejscowione na dolnej krawędzie panela 
Drążek infuzyjny montowany do szyn sprzętowych o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem 

do kroplówek (4 metalowe zaczepy wieszaka do kroplówek w jednej linii). Drążek wyposażony w 

specjalny pierścień mający na celu zabezpieczenie zawieszonych pomp infuzyjnych przed zsunięciem. 
Wysięgnik o długości min. 300mm z systemem VESA do montażu kardiomonitora do mocowania na 

szynie montażowej. 
 

Zamawiający wymaga wykonania zabudowy przestrzeni pomiędzy panelem medycznym a sufitem w 

sposób eliminujący powstawanie półek kurzowych. Kolorystyka zabudowy musi być tożsama z 
kolorystyką panela. 

 
 

Pytanie nr 303 
W nawiązaniu do szczegółowej charakterystyki kolumny po stronie infuzyjnej, w której Zamawiający 

zawarł wymóg by głowica w górnej części posiadała zabudowane oświetlenie LED 3W z funkcją 

ściemniania, którego strumień światła ma padać na najwyższą półkę ułatwiając przeglądanie i 
uzupełnianie dokumentacji medycznej pragniemy zwrócić uwagę że w przypadku kiedy głowica ma mieć 

długość min. 1200mm a jej dolna krawędź jest na standardowej wysokości 800mm od podłogi to górna 
krawędź głowicy znajduje się na wysokości 2000mm. Płaszczyzna pracy na jakiej wykonywane są prace 

przez personel medyczny – pisanie, uzupełnianie dokumentacji medycznej odbywa się maksymalnie na 

wysokości 1000mm nad podłogą. W naszej ocenie powyższy wymóg jest stworzony tylko i wyłącznie w 
celu ograniczenia konkurencji ponieważ strumień światła i do tego jeszcze z regulacją strumienia światła 

– ściemniania z wysokości 2000mm w pełni nie zapewni oświetlenia płaszczyzny pracy minimalnym 
wymaganym do pisania natężeniem o wartości 100lx. Będzie za ciemno. Poza tym jeżeli wykonywane 

są jakiekolwiek czynności przy pacjencie to norma oświetleniowa mówi o minimalnym natężeniu światła 
na poziomie 1000lx. Ponadto w charakterystyce są zapisy zupełnie wykluczające się:  

”Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców 
ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Gniazdka elektryczne i bolce 
ekwipotencjalne zainstalowane na tych samych ściankach głowicy zasilającej co gniazda gazowe. 
Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców 
ekwipotencjalny montowanych w modułach po kilka sztuk obok siebie. Gniazdka elektryczne 
zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy.”  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak w końcu ma być ? Gniazdka elektryczne i bolce 
ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie czy też nie? Powyższe opisy są charakterystyczne dla firmy 

TRUMPF, kolejnej firmy z Niemiec. Czytając opisy sprzętu medycznego z załączników można odnieść 
wrażenie, że projekt mogą tylko realizować dwie niemieckie firmy.  

Prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie lub rezygnację z tego wymogu. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 303 

Zamawiający podtrzymuje wymóg posadowienia gniazd elektrycznych pod kątem 45 stopni. Gniazda 
elektryczne obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy umożliwiają 

dogodniejszą organizację przewodów przyłączeniowych oraz bardziej ergonomiczną operatywność. 
Takie ułożenie gniazd zapobiega wzajemnemu zasłanianiu przyłącza przez przewód podłączony 

powyżej. Bardzo praktyczne rozwiązanie w przypadku ułożenia dużej ilości przyłączy w jednej osi jedne 

pod drugim.  Punkty ekwipotencjalne PE zlokalizowane być powinny przy każdym z gniazd elektrycznych 
230V. Zamawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia kolumn w gniazdka elektryczne z bolcem,  

bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. Stopień ochrony IP 44 oznacza dobre 
zabezpieczenia przed wilgocią i ciałami stałymi większymi niż 1 milimetr.  Stopień ochrony IP20 nie daje 

ochrony na wilgoć. Dobra praktyka wykazuje, iż w obszarze sali operacyjnej podlegającej procesowi 

dezynfekcji infrastruktura obejmująca zasilanie elektryczne powinna wykonana być w klasie szczelności 
IP44/IP45 
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Pytanie nr 304 

Czytając dalej w opisie jest kolejny parametr jaki ma spełniać kolumna, który tylko i wyłącznie może 
spełnić firma TRUMPF. Możliwość repozycjonowania spełnia tylko ta firma. ”Dodatkowo dotykowe 
(poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą 
dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo. Możliwość przekładania obu 
bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. 
Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści.” Żadne inne kolumny 
medyczne dostępne na Polskim rynku nie spełniają tego parametru. Taki sposób określenia Przedmiotu 

Zamówienia stanowi istotne i świadome utrudnienie uczciwej konkurencji oraz świadczy o nierównym 

traktowaniu Wykonawców, więc jest nie zgodny z PZP art. 7 ustęp 1 oraz art. 29 ust2. Tak samo jest w 
przypadku wymogu: ” Na każdej z krawędzi (min. 4) głowicy zasilającej zainstalowane pionowe 

prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, szyn montażowych 
itp.). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej 

długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Możliwość mocowania wyposażenia 
kolumny na każdej z 4 stron głowicy”. Prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie lub rezygnację 

z tego wymogu.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 304 

Zmawiający podtrzymuje wymóg wyposażenia kolumny w opisane uchwyty z możliwością przekładania 
obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej 

wysokości. Jest to bardzo funkcjonalne, elastyczne rozwiązanie pozwalające na dogodną i ergonomiczną 

organizacje stanowiska obsługi pacjenta względem zainstalowanej infrastruktury medycznej jak i 
wszystkich komponentów. Operator może indywidualnie dopasować położenie jak i wysokości uchwytów 

kolumny bez konieczności ingerencji działów serwisowych. 
 

Pytanie nr 305 
Mając na uwadze że w sposób jednoznaczny opisane są wyroby niemieckich producentów zwracamy się 

do Zamawiającego czy dopuści kolumnę o parametrach równoważnych produkowaną przez 

europejskiego producenta, który z powodzeniem od wielu lat wyposaża obiekty szpitalne w Polsce.  
Kolumna wyposażona w 2 głowice. Każda zamocowana na obrotowym ramieniu. Jedna po stronie 

infuzyjnej i druga po stronie monitoring- wentylacja.  
Wyposażenie strony infuzyjnej:  

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni:  

- tlen – 2 szt.  
- sprężone powietrze – 2 szt.  

- próżnia – 2 szt.  
c) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt.  

d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt.  
e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.  

f) lampka w lampkę LED na ramieniu z regulacją położenia w pionie i poziomie, z możliwością mocowania 

do szyn sprzętowych kolumny. Lampka o minimalnym natężeniu 80 000 lux mierzonym z odległości 0,5 
metra.  

g) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.  
- pionowe drążki do mocowania półek i innych akcesoriów – 3 szt. 

- półka - 1 szt.  

- szuflada – 2 szt.  
- organizer na nadmiar kabli – 1 szt.  

- drążek infuzyjny – 2 szt.  
- wysięgnik do mocowania drążka – 2 szt.  

Wyposażenie strony monitoring- wentylacja:  

a) tlen – 2 szt.  
b) sprężone powietrze – 2 szt.  
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 c) próżnia – 2 szt.  
d) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt.  

e) bolce ekwipotencjalne – 12 szt.  
f) gniazdko sieci komputerowej RJ 45– 2 szt.  

g) miejsca przygotow. pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.  

- półka - 2 szt.  
- szuflada - 1szt.  

- organizer na nadmiar kabli – 2 szt.  
- drążek infuzyjny – 1 szt.  

- wysięgnik do mocowania drążka – 1 szt.  

- lampka w lampkę LED na ramieniu z regulacją położenia w pionie i poziomie, z możliwością mocowania 
do szyn sprzętowych kolumny. Lampka o minimalnym natężeniu 80 000 lux mierzonym z odległości 0,5 

metra  
Proponowane rozwiązania są powszechnie stosowane w szpitalach na BLOKACH OPERACYJNYCH i 

oddziałach: OIOM, OAIIT, OIOK, SOR i w żaden zasadniczy sposób nie ograniczają funkcjonalności 
oferowanego sprzętu. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 305 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 306 

W nawiązaniu do art. 1.1.50 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wymagania Ustawowe 

obejmują jedynie te powszechnie obowiązujące regulacje przyjęte przez właściwe instytucje 
wspólnotowe, które obowiązują w Polsce i odnoszą się do wykonania lub ukończenia Robót 

Budowlanych, Dostaw i Usług, włącznie z naprawą oraz usunięciem wszelkich Wad zgodnie z 
Kontraktem.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 306 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 307 

W nawiązaniu do art. 3.1.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wymóg „dobrych praktyk 
rynkowych” będzie zachowany w przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem, 

załącznikami do Kontraktu i zasadami sztuki budowlanej, a w przypadku decyzji, uzgodnień, 

zatwierdzeń, dopuszczeń i atestów – w przypadku uzyskania ww. dokumentów wymaganych przez 
przepisy prawa i niezbędnych do korzystania ze Szpitala.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 307 

Zamawiający oczekuje, że jeśli dla określonych robót istnieją dobre praktyki rynkowe i są one 
powszechnie uznawane za wiążące, to będą one uwzględnione przez GW przy realizacji robót. 

 

Pytanie nr 308 
W nawiązaniu do art. 3.1.6 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie terminu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego zestawienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie dłuższego 
niż 5 dni.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 308 
Zamawiający nie wyraża zgody, ale dokonał zmiany zapisów pkt 3.1.6. 

 
Pytanie nr 309 

W nawiązaniu do art. 3.2.3 wzoru umowy, prosimy o dodanie zapisu, że zabezpieczenie na okres 

gwarancji i rękojmi zostanie w każdym wypadku zwolnione przez Zamawiającego nie później niż z 
upływem 10-iu lat od podpisania protokołu odbioru końcowego. Zgodnie z obecnymi zapisami umowy 
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 Zamawiający może zatrzymać ww. zabezpieczenie nawet na okres 16 lat. Tak rażąco długi okres 
ważności zabezpieczenia odbiega od standardów rynkowych i wpłynie na znaczne podwyższenie cen 

ofert wykonawców. Dodatkowo, w nawiązaniu do art. 3.2.6 lit. (b) wzoru umowy, prosimy aby po 
upływie 5 lat okresu gwarancji i rękojmi, tj. okresu podstawowego dla robót, dostaw i usług, zostało 

zwolnione przez Zamawiającego kolejne 50% wartości zabezpieczenia na okres gwarancji i rękojmi 

zatrzymanego po upływie 2 lat okresu gwarancji i rękojmi (tj. stanowiącego 7,5% kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania kontraktu, o którym mowa w pkt 3.2.6 lit. (a) wzoru umowy).  

 
Odpowiedź na pytanie nr 309 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 310 

W nawiązaniu do art. 3.3.2 (e) wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie dla jakich konkretnie „Instytucji 
Finansujących” (brak definicji w umowie) ma być uwzględniona zgoda na przelew praw i obowiązków w 

umowach o podwykonawstwo.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 310 

Zamawiający dokonał zmiany we wzorze umowy i posługuje się określeniem niezdefiniowanym 
"instytucje finansujące". 

 
Pytanie nr 311 

W nawiązaniu do art. 3.3.9 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z art. 143b 

ust. 8 pzp nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i 
usługi o wartości niższej niż 50.000 zł, a nie co najmniej 50.000 zł.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 311 

Zamawiający potwierdza i dokonał zmiany we wzorze umowy. 
 

Pytanie nr 312 

W nawiązaniu do art. 3.3.14 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że brak przedstawienia przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom może skutkować 

wstrzymaniem wypłaty przez Zamawiającego jedynie części wynagrodzenia wykonawcy odpowiadającej 
nieprzedłożonym dowodom zapłaty.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 312 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 313 

W nawiązaniu do art. 3.4.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za jakość, terminowość i ewentualne szkody w robotach Wykonawcy jakie mogą 

zostać spowodowane przez podmioty wprowadzone na teren budowy przez Zamawiającego, a 

obowiązek współpracy oznacza wyłącznie odpłatne udostępnienie mediów, w miarę dostępności 
organizacyjnej miejsca na ustawienie zaplecza budowy, wskazanie terminów wykonania prac przez te 

podmioty.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 313 

Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 314 
W nawiązaniu do art. 3.7.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy i 

Podwykonawców oparta jest w tym przypadku na zasadzie winy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 314 
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 Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 315 
W nawiązaniu do art. 10.2.4 wzoru umowy, prosimy o rezygnację z wymogu, aby tylko przyczyny 

trwające nieprzerwanie dłużej niż 7 dni stanowiły podstawę do zmiany umowy. Jeżeli przyczyna 

zewnętrzna jest niezależna od wykonawcy, to wykonawca powinien mieć prawo do wydłużenia terminu 
realizacji i odpowiednich kosztów niezależnie od czasu trwania takiej przeszkody.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 315 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 316 

Prosimy o potwierdzenie oświadczenia Zamawiającego zawartego w piśmie z dnia 28.02.2022r. 
(odpowiedź na odwołanie), że zmiana umowy na podstawie art. 10.4.4 (rezygnacja z realizacji części 

Przedmiotu Kontraktu) jest zmianą wprowadzaną w drodze aneksu, czyli obie strony muszą wyrazić na 
nią zgodę. Prosimy również o potwierdzenie, że rezygnacja z realizacji części Przedmiotu Kontraktu w 

rozumieniu art. 10.4.4 oznacza, że roboty te nie będą zlecane do wykonania innemu podmiotowi.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 316 

Zamawiający potwierdza, że rezygnacja jest zmianą wprowadzaną na podstawie aneksu i oznacza 
rezygnację Zamawiającego z realizacji części Zamówienia. 

 

Pytanie nr 317 
W nawiązaniu do art. 10.10 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu propozycji zmiany wymaga każdorazowo akceptacji Wykonawcy 
w drodze aneksu do Umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że łączna wartość włączeń zakresu 

robót, dostaw i usług nie przekroczy wartości Kontraktu, o której mowa w art. 10.4.4. wzoru umowy.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 317 

Zamawiający potwierdza, że propozycja zmiany wymaga akceptacji i aneksu (poza Poleceniem Zmiany 
z art. 10.1, gdzie zmiana jest narzucona). Łączna wartość rezygnacji określona jest w pkt 10.4.4. 

 
Pytanie nr 318 

W nawiązaniu do art. 10.10 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy wycena, o której mowa w tym 

postanowieniu ma obejmować tylko koszt opracowania przez Wykonawcę projektu danego aneksu do 
Kontraktu, czy również proponowaną zmianę wynagrodzenia wykonawcy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 318 

Wycena ma obejmować również zmianę wynagrodzenia. 
 

Pytanie nr 319 

W nawiązaniu do art. 10.14 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie odrzuci 
Propozycji Zmiany w przypadku roszczeń o dokonanie zmiany określonych w art. art. 3.12.3, art. 10.2.1 

i art. 10.4.6.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 319 

Zgodnie z pkt 10.5 10.5: "Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, 

poza punktem 10.4.6 i 3.12.3, jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w artykułach 
10.2 - 10.4.5 Zamawiający zobowiązuje się prowadzić z Wykonawcą negocjacje w dobrej wierze celem 

zmiany Kontraktu i nie odmówi wprowadzenia zmian bez uzasadnionej przyczyny." 

 
Pytanie nr 320 
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 W nawiązaniu do art. 10.14.1 wzoru umowy i sformułowania „Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu 
Propozycji Zmiany w terminie wynikającym z niniejszego artykułu” – prosimy o wyjaśnienie o jaki 

konkretnie termin chodzi.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 320 

Termin określony zgodnie z pkt 10.11 
 

Pytanie nr 321 
W nawiązaniu do art. 10.15 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zapis: „Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Kontraktu, a podjętych przed 
zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony albo rozstrzygnięciem sprawy na zasadach określonych 
w artykule 20” - nie dotyczy robót wykonanych przez Wykonawcę na podstawie Polecenia Zmiany. 

Zgodnie z pkt. 8.8 Załącznika nr 3 do wzoru umowy – Procedura wprowadzania zmian, Wykonawca jest 
zobowiązany przystąpić do realizacji robót na podstawie podpisanego przez Strony Polecenia Zmiany, 

tj. przed podpisaniem aneksu.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 321 

Zamawiający potwierdza, zgodnie z pkt 10.1 zmiany wynikające z Polecenia Zmiany nie wymagają 
aneksu. 

 
Pytanie nr 322 

W nawiązaniu do art. 12.13 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że od opóźnionych wymagalnych 

należności wykonawcy naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 322 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 323 

W nawiązaniu do art. 16.2.7 wzoru umowy, prosimy aby wysokość kary umownej za odstąpienie od 

Kontraktu odnosiła się wyłącznie do Wynagrodzenia za dany Etap, w związku z realizacją którego 
następuje odstąpienie.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 323 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i jednocześnie zwraca uwagę, że zapisy dot. kar umownych 

zostały zweryfikowane i uległy zmianie. 
 

Pytanie nr 324 
W nawiązaniu do art. 17.2 wzoru umowy, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że obowiązek 

przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie dotyczy programów komputerowych 
stanowiących część Przedmiotu Kontraktu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 324 
Regulacja dot. praw własności intelektualnej do programów komputerów, jako przepisy szczególne, jest 

uregulowana w pkt 17.8 i następnych. 
 

Pytanie nr 325 

W nawiązaniu do art. 17.8 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w stosunku do wszelkiego 
standardowego oprogramowania stanowiącego część Przedmiotu Kontraktu, które nie jest wytworzone 

wyłącznie na potrzeby Zamawiającego, (a więc nie tylko w zakresie systemów operacyjnych, programów 
do obsługi biurowej, ale również m.in. programów sterujących urządzeniami i innych), zakres 

wymaganej licencji będzie wynikać z licencji udzielonej przez producenta. Wykonawca z reguły nie ma 

wpływu na treść lub zakres licencji udzielanej przez producenta danego oprogramowania.  
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 Odpowiedź na pytanie nr 325 
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 326 

Prosimy o wykreślenie art. 17.10 wzoru umowy. Obowiązek udzielania upoważnienia do korzystania z 

dóbr własności intelektualnej, których Wykonawca nie będzie mógł udzielić z uwagi na ograniczenia 
ustawowe (m.in. zakaz dalszego sublicencjonowania), jest niemożliwy do spełnienia w sposób zgodny z 

prawem.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 326 

Zapis ten nie przewiduje "obowiązku udzielenia upoważnienia", a obowiązek zapewnienia przez GW, że 
takie upoważnienia zostaną Zamawiającemu udzielone. 

 
Pytanie nr 327 

W nawiązaniu do zapisów dotyczących odbiorów częściowych przewidzianych w Załączniku nr 2 do 
wzoru umowy – Procedury Odbiorowe oraz PFU, prosimy o potwierdzenie, że odmowa dokonania 

odbioru dotyczy wyłącznie elementu, w którym stwierdzono wadę istotną, a nie całego etapu prac, który 

podlega rozliczeniu.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 327 
Odmowa dokonania odbioru z powodu Wady Istotnej dotyczy zakresu Robót stanowiących przedmiotu 

odbioru. 

 
Pytanie nr 328 

W nawiązaniu do art. 7.1.6 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zakończenie realizacji Etapu 2 
następuje z chwilą podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 328 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 329 

W nawiązaniu do art. 7.1 wzoru umowy, prosimy o wskazanie maksymalnego terminu 3 dni roboczych 
na zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przez Zamawiającego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 329 
Zamawiający wskazał w pkt 7.1 termin za zatwierdzenie Harmonogramów. 

 
Pytanie nr 330 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania systemów instalacyjnych (GRUPA III opisana 
w specyfikacji cenowej) 1:1 zgodnie z opublikowaną dokumentacją, z zamkniętych na systemy oparte 

o otwarte standardy/protokoły?  

– pozwoli to na złożenie oferty w oparciu o rozwiązania równoważne. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 330 
Dopuszczalne zmiany oraz tryb ich wprowadzenia określają PFU i Umowa. 

 

Pytanie nr 331 
W punktach 8.1.2, 8.1.5, 8.1.9.5.1, 8.1.9.5.2, 8.1.9.5.3, 8.1.9.6.1, 8.1.9.7.1, 8.1.9.8.2, 8.1.9.8.4, 

8.1.9.8.5, 8.1.9.8.10, 8.1.9.8.11 PFU, Zamawiający przywołuje normy ANSI/TIA, TIA, ISO/IEC, IEC, UL, 
które to normy nie obowiązują w Polsce. Przywoływane normy winny być opatrzone symbolem PN 

zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386). Prosimy o 

potwierdzenie, że w procesie akceptacji proponowanego rozwiązania Zamawiający będzie brał pod 
uwagę wyłącznie wymagania z norm opatrzonych symbolem PN.  
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Odpowiedź na pytanie nr 331 

Zamawiający przywołał w opracowaniu wszystkie normy w ramach których Wykonawca będzie musiał 
wykonać dokumentację oraz roboty budowlane. W opracowaniu przywołane są także normy polskie 

(PN) z pierwszeństwem stosowania. W przypadku, gdy elementy systemów IT nie miałyby swojego 

opisu w ramach polskich norm należy stosować pozostałe normy opisane w Opisie wielobranżowym. 
 

Pytanie nr 332 
W punkcie 8.1.7 PFU Zamawiający wymaga aby producent posiadał certyfikaty wydane przez 

akredytowane niezależne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzające zgodność  

systemu/komponentów okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) z 
wymaganiami normy międzynarodowej, tj. EN50173-1 na wymaganą wydajność co stoi w sprzeczności 

z punktem 8.1.5. Stąd prosimy o potwierdzenie iż punkt 8.1.5 nie będzie brany pod uwagę podczas 
akceptacji proponowanego rozwiązania.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 332 

Punkt 8.1.5 dotyczy oznaczeń (etykietowania) komponentów pasywnych. Punkt 8.1.7 dotyczy systemu 

okablowania. Zamawiający nie dostrzega konfliktu wymagań i podtrzymuje zapisy obu punktów. 
Zamawiający oczekuje certyfikatu producenta potwierdzającego zgodność systemu/komponentów z 

wymaganiami normy międzynarodowej ISO/IEC 11801 lub EN50173-1. 
 

Pytanie nr 333 

W punkcie 8.1.9.4.1 Zamawiający określa sposób wprowadzania kabli do modułu RJ45 w oparciu o 
konkretny typ modułu. Kąt prowadzenia kabli w modułach jest cechą indywidualną produktu danego 

producenta. Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku zastosowania innego typu modułu Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania wprowadzenia kabla zgodne ze sposobem montażu zaproponowanego 

rozwiązania.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 333 

Zamawiający zmodyfikował zapisy Opisu wielobranżowego w zakresie wyprowadzenia kabli z gniazd 
RJ45. 

 
Pytanie nr 334 

W punkcie 8.1.9.5.1 Zamawiający określa średnicę zewnętrzną kabla oraz minimalny promień gięcia dla 

kabla miedzianego. Są to cechy indywidualne produktu danego producenta i nie wpływają na 
funkcjonalność samego kabla ani całego okablowania strukturalnego. Każdy z producentów ma inne 

wymiary kabli jak i ich promienie gięcia względem których musi stosować się Wykonawca tak aby spełnić 
wymagania producenta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza kable o innej średnicy i 

innym promieniu gięcia.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 334 

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8.1.9.5.1 Opisu wielobranżowego. 
 

Pytanie nr 335 
W punkcie 8.1.9.5.2 Zamawiający wymaga certyfikatu na kanał transmisyjny w konfiguracji 4-złączowej 

do 100m. Z uwagi na brak odniesienia w cytowanych na wstępie normach PN-EN prosimy o 

potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza certyfikaty inne niż w konfiguracji 4-złączowej do 100m w 
zakresie łącza stałego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 335 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 
Pytanie nr 336 
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 W punkcie 8.1.9.7.1 Zamawiający określa średnicę zewnętrzną kabla dla kabla światłowodowego OS2. 
Jest to cecha indywidualna produktu danego producenta i nie wpływa na funkcjonalność samego kabla 

ani całego okablowania strukturalnego. Każdy z producentów ma inne wymiary kabli względem których 
musi stosować się Wykonawca tak aby spełnić wymagania producenta. Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuszcza kable o innej średnicy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 336 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie nr 337 

W punktach 8.1.9.8.9, 8.1.9.8.10, 8.1.9.8.11 Zamawiający wymaga aby standardem dla złącz 
dwuwłókowych w zakresie paneli i kaset światłowodowych było złącze LC duplex, które to złącze jest 

wprost opisane w przywołanych na wstępie normach PN-EN. W punkcie 8.1.9.8.10 Zamawiający zawarł 
jednocześnie, iż dodatkowo dla kaset światłowodowych wielomodowych wymaga się również kaset w 

standardzie nietypowego złącza CS duplex. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako standard w 
zakresie paneli i kaset światłowodowych dla złącz dwuwłókowych wymaga wyłącznie złącz w standardzie 

LC duplex.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 337 

Zamawiający rezygnuje z wymogu: "kasety fabrycznie zakończone złączami MPO/CS duplex", oraz 
modyfikuje Opis wielobranżowy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 338 
W punkcie 8.1.9.8.10 Zamawiający wymaga aby w projekcie użyć kaset światłowodowych 

wielomodowych spełniających minimalne parametry dla włókien światłowodowych (OM4) i laserów 
VCSEL dla długości fali 850nm w paśmie przenoszenia 5500MHz*km. Takiego wymogu Zamawiający nie 

zawarł w punkcie 8.1.9.8.11 ani 8.1.9.8.9. Przywołana na wstępie seria norm PN-EN 50173 wraz z 
załącznikami wprost opisuje wymagania zarówno dla włókien wielomodowych (OM3, OM4, OM5) jak i 

włókien jednomodowych (OS1, OS2) bez stosowania opisanych powierzchniowych laserów VCSEL. 

Narzucony przez Zamawiającego parametr w normie definiowany jest jako 4700MHz*km dla włókna 
OM4 i OM5. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z normą jest to parametr minimalny, który pozwala 

na obsługiwanie wszystkich aplikacji opisanych w przywołanej serii norm. Stąd wymóg ten jest 
niewspółmierny do potrzeb Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga 

wyłącznie minimalnych parametrów opisanych w przywołanych na wstępie normach PN.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 338 

Zamawiający zmodyfikował zapisy punktu 8.1 Opisu wielobranżowego. 
 

Pytanie nr 339 
Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli – Specyfikacja cenowa (zał. nr 4 do SIWZ) - należy dodać pozycję 

i w niej wycenić system poczty pneumatycznej.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 339 

Zamawiający zmodyfikował tabelę Specyfikacja cenowa z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany 
 

Pytanie nr 340 

Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli – Specyfikacja cenowa (zał. nr 4 do SIWZ) - należy dodać pozycję 
i w niej wycenić instalacje fotowoltaiczne.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 340 

Zamawiający zmodyfikował tabelę Specyfikacja cenowa z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany 

 
Pytanie nr 341 



                                                                                                                 
 

Strona 82 z 109 
 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  

faks: 71 36-89-219 

NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868 

  

 Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia kogeneracji należy wycenić w pozycji nr 134 Budynek techniczny 
(ozn. H na PZT).  

 
Odpowiedź na pytanie nr 341 

Zamawiający wyodrębnił instalację trigeneracji w specyfikacji cenowej w pozycjach 77 i 78. 

 
Pytanie nr 342 

Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli – Specyfikacja cenowa (zał. nr 4 do SIWZ) - należy dodać pozycję 
i w niej wycenić wieżę urządzeń instalacyjnych/trigeneracji (ozn. I na PZT) – w tym trigenerację jako 

moduł chłodniczy, dodatkowy do urządzeń kogeneracji w bud. H.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 342 

Całość prac związanych z instalacją trigeneracji należy wycenić w pozycji 78 Infrastruktura towarzysząca 
do agregatu kogeneracyjnego. 

 
Pytanie nr 343 

Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli – Specyfikacja cenowa (zał. nr 4 do SIWZ) - należy dodać pozycję 

i w niej wycenić budynek magazynowy na odpady cuchnące (ozn. R na PZT).  
 

Odpowiedź na pytanie nr 343 
Zamawiajacy zmodyfikował tabelę Specyfikacja cenowa z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 344 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza SN nr 2 (zasilanie rezerwowe) ze stacji GPZ R-114 

Leśnica wraz z wyposażeniem pola nr 48 w GPZ R-114 jest poza zakresem robót GW.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 344 
Zamawiający otrzymał zmodyfikowane warunki techniczne od Tauron. Zasilanie podstawowe i 

rezerwowe jest poza zakresem Wykonawcy. W ramach prac Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania stacji transformatorowej SN wraz z miejscem wpięcia (zaciskami kablowymi) kabla zasilania 
podstawowego i rezerwowego. 

 
Pytanie nr 345 

W opisie wielobranżowym PFU występują jako Budynki Towarzyszące: „Wieża urządzeń 

instalacyjnych/trigeneracja” oraz „Budynek magazynowy na odpady cuchnące”.  

➢ Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli – Specyfikacja cenowa (zał. nr 4 do SIWZ) - należy dodać dwie 

pozycje uwzględniając koszt ich wykonania? (prosimy również o wskazanie odpowiedniego wiersza 
tabeli).  

 
Odpowiedź na pytanie nr 345 

Zamawiający zmodyfikował tabelę Specyfikacja cenowa z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany. 

 
Pytanie nr 346 

Proszę o informację, czy w zakresie GW jest wykonanie przyłącza SN nr 2 (zasilanie rezerwowe) ze stacji 
GPZ R-114 Leśnica wraz z wyposażeniem pola nr 48 w GPZ R-114.  

➢ Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli – Specyfikacja cenowa (zał. nr 4 do SIWZ) - należy dodać 

odpowiednią pozycję uwzględniając koszt ich wykonania? (prosimy również o wskazanie odpowiedniego 

wiersza tabeli).  

 
Odpowiedź na pytanie nr 346 

Zamawiający otrzymał zmodyfikowane warunki techniczne od Tauron. Zasilanie podstawowe i 
rezerwowe jest poza zakresem Wykonawcy. W ramach prac Wykonawca zobowiązany będzie do 
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 wykonania stacji transformatorowej SN wraz z miejscem wpięcia (zaciskami kablowymi) kabla zasilania 
podstawowego i rezerwowego. 

 
Pytanie nr 347 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie sieci ciepłowniczej DN300 od punktu wpięcia w istniejącą sieć 

gazową, do punktu A w ul. Kosmonautów (wg warunków technicznych przyłączenia) jest poza zakresem 
GW.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 347 

Sieć ciepłownicza nie może być wpięta w sieć gazową. 

 
Pytanie nr 348 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie sieci ciepłowniczej DN200 od punktu „A” w ulicy Kosmonautów, 
do węzła cieplnego jest poza zakresem GW.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 348 

Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie nr 349 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza sieci gazowej jest poza zakresem GW.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 349 

Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 350 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonania jest sieci gazowa w zakresie działki od stacji 

redukcyjno-pomiarowej.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 350 

Instalacje gazu należy wykonać zgodnie z pkt. 11 warunków technicznych. 
 

Pytanie nr 351 
Czy Zamawiający dopuści agregat kogeneracyjny o mocy cieplnej 900 kW tym samym o wyższej mocy 

elektrycznej 800 kW niż zakładana 726 kW?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 351 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SIWZ jako preferowane, jednakże dopuszcza agregat 
kogeneracyjny o mocy cieplnej 900 kW. 

 
Pytanie nr 352 

W nawiązaniu do art. 18.2.9 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany 

utrzymywać polisę dedykowaną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania i 
użytkowania mienia, na warunkach określonych w art. 18.2, do podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego oraz przez dodatkowy okres 2 lat, a po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego oraz 2- 
letniego dodatkowego okresu, Wykonawca do końca trwania Okresu Gwarancji zobowiązany jest do 

posiadania polisy oc ogólnej prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną w wysokości min. 20.000.000 

zł. Obecne brzmienie zapisu jest wzajemnie sprzeczne, przez co nie jest wiadome czy ww. polisa 
dedykowana OC ma być utrzymywana do czasu dokonania Odbioru Końcowego plus 2 lata, czy do czasu 

dokonania Odbioru Ostatecznego plus 2 lata (a więc 15 lat dłużej), co uniemożliwia należyte 
skalkulowanie oferty i ma istotny wpływ na cenę ofertową.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 352 
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 Zamawiający dokonał zmiany pkt 18.2.9 - oczekiwane jest utrzymywanie polisy OC do końca Okresu 
Gwarancji. 

 
Pytanie nr 353 

W nawiązaniu do art. 18.3.6 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie czy ubezpieczenie OC projektanta 

ma być utrzymywane do czasu zakończenia Etapu 1, czy do czasu zakończenia Etapu 2. Prosimy o 
potwierdzenie, że co do ubezpieczenia OC projektanta dodatkowy okres 2 lat nie ma zastosowania.  

Obecne brzmienie zapisu jest niejasne, co uniemożliwia należyte skalkulowanie oferty i ma istotny wpływ 
na cenę ofertową. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 353 
Zgodnie z 18.3.6 "Okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której 

przygotowywany jest projekt", co oznacza, że ubezpieczenie projektanta powinno być utrzymywane do 
zakończenia Etapu 2. 

 
Pytanie nr 354 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę aby wymagane polisy OC były zawarte na 12 

miesięcy z zobowiązaniem do ich przedłużania.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 354 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 355 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych potrąceń z części 

wynagrodzenia w wysokości 30.000.000 zł finansowej przez Wykonawcę i spłacanej przez 
Zamawiającego w równych ratach kapitałowych.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 355 

Zamawiający nie przewidział we wzorze umowy postanowień ograniczających prawo potrącenia. 

 
Pytanie nr 356 

W nawiązaniu do art. 1.8.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zachowania poufności 
wygaśnie najpóźniej z chwilą upływu Okresu Gwarancji albo z upływem 36 miesięcy od dnia rozwiązania 

umowy.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 356 

Zamawiający dokonał zmiany zapisu umowy. 
 

Pytanie nr 357 
W nawiązaniu do art. 4.3 i art. 10.4.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zmiana wymogów 

Wymagań Ustawowych mająca zastosowanie do Dokumentacji i skutkująca koniecznością jej zmiany, 

stanowić będzie podstawę do zmiany umowy, w tym terminu realizacji i wynagrodzenia.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 357 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 358 
W nawiązaniu do art. 4.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Dokumentacją, której doręczenie 

jest warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jest dokumentacja powykonawcza zgodnie z 
art. 7.3.1 Kontraktu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podpisanie Protokołu Odbioru 

Końcowego w przypadku stwierdzenia wad dokumentacji, które nie będą miały charakteru wad 

istotnych, tj. uniemożliwiających ocenę wykonanych robót.  
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 Odpowiedź na pytanie nr 358 
Zamawiający potwierdza, że Wady Nieistotne nie wstrzymują odbioru. Warunkiem Odbioru Końcowego 

jest złożenie dokumentacji powykonawczej. 
 

Pytanie nr 359 

W nawiązaniu do art. 11.1 wzoru umowy oraz definicji Wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie, że 
Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje za wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Kontraktu, a nie 

za wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy przewidzianych w Kontrakcie.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 359 

Zgodnie z treścią 11.1, wynagrodzenie "obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich jego 
zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu, za wyjątkiem jedynie tych zobowiązań, w stosunku 

do których Kontrakt wyraźnie zastrzega odrębne dodatkowe wynagrodzenie." 
 

Pytanie nr 360 
W nawiązaniu do art. 10.8 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wzrost lub spadek wskaźnika dla 

kwartału o 0,5% będzie każdorazowo odnoszony do wskaźnika bazowego.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 360 

Zamawiający potwierdza, że zmiana wskaźnika o 0,5% odnosić się będzie do wskaźnika bazowego. 
 

Pytanie nr 361 

W nawiązaniu do art. 3.2.3 wzoru umowy i obowiązku do złożenia zabezpieczenia na okres rękojmi, 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia w formie niepieniężnej na 

okres 5 lat, z zobowiązaniem przedłużenia tego zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy, 
zgodnie z art. 150 ust. 7 pzp.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 361 

Zamawiający potwierdza - vide pkt 3.2.14. 

 
Pytanie nr 362 

Dotyczy Audiu Video 
• W dokumentacji przetargowej zostały wymienione sale, bądź zespoły sal o charakterze seminaryjnym, 

dydaktycznym oraz sala seminaryjna. Czy w tych pomieszaniach lub w ich części należy przewidzieć 

systemy audio video wspierające zbieranie danych np. z urządzeń medycznych, prowadzenie zajęć i 
wykładów w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarnym? W naszej opinii są to niezbędne elementy 

do prawidłowego funkcjonowania tego typu placówki w obecnych czasach. W przypadku konieczności 
wyposażenia w/w sal w systemy audio video prosimy o specyfikacje pomieszczeń objętych tymi 

systemami oraz o wytyczne co do funkcjonalności jaką mają posiadać.  

• W dokumentacji przetargowej w części opisowej systemu okablowaniu strukturalnym znajduje się 

informacja iż należy przewidzieć gniazda dla potrzeb systemy Digital Signage. Proszę o uzupełnienie 
informacji w jakim obszarze należy przewidzieć gniazda dla systemu Digital Signage oraz czy w ofercie 

należy przewidzieć pozostałe elementy tego systemu (serwer/player, oprogramowanie, monitory). Jeśli 
tak to prosimy o specyfikację pomieszczeń/obszarów objętych tym systemem oraz o wytyczne co do 

funkcjonalności jaki maj posiadać.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 362 

Zamawiający dodał do opisu wielobranżowego punkt 8.15, modyfikując zapisy punktu 8.1.9.4.2 w 
zakresie konfiguracji punktu logicznego oraz punkt 11.3 w zakresie dostaw inwestorskich. 

 
Pytanie nr 363 

Dotyczy SSWiN/KD  

 



                                                                                                                 
 

Strona 86 z 109 
 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  

faks: 71 36-89-219 

NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868 

  

 • • Zgodnie z PFU system SSWiN musi być zwizualizowany w BMS oraz zintegrowany z systemem 
zarządzania bezpieczeństwem. Obecnie jest to rozwiązanie rzadko spotykane i nie praktyczne. Czy 

dopuszcza się jednoczesną wizualizację oraz integrację w systemie zarządzania bezpieczeństwem?  

• • Przy wejściach pracowniczych należy zamontować czytniki KD z funkcją RCP i kamerą 
termowizyjną Prosimy o podanie ilości takich wejść jaką przyjąć do wyceny.  

• • Prosimy o informację czy elementy takie jak rygle (elektrotrzymacze) elektromagnetyczne, 

elektrozaczepy, kontaktrony są w zakresie dostawy stolarki.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 363 

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dotyczące wizualizacji i integracji systemu SSWiN z 
systemem BMS oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem. Ponadto Zamawiający informuje, że 

lokalizacja wejść dla personelu zawarta jest na Planszy Zagospodarowania Terenu stanowiącej załącznik 
rysunkowy do Koncpecji Wielobranżowej, przy czym dla 3 wejść głównych do budynku należy przyjąć 2 

kamery termowizyjne oraz 2 czytniki KD z funkcją RCP na każde wejście. Zamawiający określił 

wymagania dotyczące stolarki drzwiowej w pkt. 4.8.7 Koncepcji wielobranżowej. 
 

Pytanie nr 364 
 

• Dotyczy CCTV  

• • Zgodnie z PFU w klatkach ewakuacyjnych należy umieścić kamery. Czy kamery mają być na 

każdej kondygnacji?  

• • W przykładowym rozmieszczeniu kamer na klatkach schodowych w skrzydłach budynku 

umieszczone są kamery natomiast w obszarze „Core” na klatkach tych kamer nie ma. Czy w wycenie 

należy uwzględnić kamery tylko na klatkach znajdujących się w skrzydłach budynku czy również części 
„core” ?  

• • Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia CCTV w całości są wyjęte z zakresu dostawy?  
 

 

Odpowiedź na pytanie nr 364 
Kamery CCTV wyjęte są z zakresu dostawy Generalnego Wykonawcy. Jednakże GW musi zaprojektować 

całość systemu oraz przekazać specyfikację pozwalającą na przeprowadzenie procedury przetargowej z 
zachowaniem zasad konkurencyjności zgodnie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych. 

 
Pytanie nr 365 

Dotyczy SMS  

• Prosimy o sprecyzowanie funkcjonalności systemu nadzoru SMS w celu doboru odpowiedniego 

oprogramowania. Czy system ma służyć tylko do wizualizacji systemów CCTV, SSP, KD czy również do 
sterowania i zarządzania systemami. Jaka funkcjonalność jest przewidziana dla integracji systemów?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 365 

Wizualizacja systemów bezpieczeństwa ma być zrealizowana w systemie BMS, system SMS ma służyć 

do pełnej kontroli i sterowania systemami bezpieczeństwa, stąd też Zamawiający zdecydował o 
rozdzieleniu obu systemów. 

 
Pytanie nr 366 

 

Dotyczy UPS  

• Prosimy o informację, czy dobrze rozumiemy zapisy ze str. 292 opisu wielobranżowego:  

✓ „Przy każdej z dwóch serwerowni zlokalizowane będzie pomieszczenie UPS. W każdym z pomieszczeń 

należy przewidzieć po dwa układy zasilania gwarantowanego, dla każdej serwerowni oddzielny, tak aby 

każda serwerownia była zasilana z dwóch UPSów zlokalizowanych w innych pomieszczeniach.”  
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 ✓ Czy należy przez to rozumieć łączną ilość urządzeń UPS wynoszącą 4 szt. (po 2 szt. na daną 

serwerownię tworzącą odrębne tory zasilania szaf rack, zlokalizowane po 1 szt. na parterze i piwnicy)?  

✓ Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie wymaganej mocy dla pojedynczego urządzenia UPS dla 

serwerowni. Czy biorąc pod uwagę 6 kW mocy dla pojedynczej szafy rack, należy założyć moc 6 x 6 kW 

= 36 kW dla UPS? Czy dla takiej mocy wymagany jest czas podtrzymania bateryjnego wynoszący 30 

minut?  

✓ Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów UPS o mocy 20 kVA/kW zamiast 30 

kVA/kW? Moduły 20 kVA/kW przy wymaganej mocy 36kW dla UPS i wymaganej redundancji  

pozwalają na lepsze dopasowanie urządzenia: 2 x 20 kVA + 20 kVA = 60 kVA. Podczas gdy zastosowanie 

modułów 30 kVA powoduje duże przewymiarowanie urządzeń UPS, a co za tym idzie koszty, bowiem 
wówczas przy 36 kW i redundancji należało by założyć że pojedynczy UPS to: 2 x 30 kVA + 30 kVA = 

90 kVA.  

✓ Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez UPS wejścia informującego o pracy z 

agregatu prądotwórczego? Nowoczesne zasilacze UPS posiadają szeroki zakres tolerancji napięć 
zasilających więc bez problemu współpracują z agregatami prądotwórczymi.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 366 

Należy przewidzieć 4 UPS'y, po dwa dla każdej serwerowni. Połączone w taki sposób, aby każda 

serwerownia była zasilana z dwóch UPS'ów. 
Zamawiający potwierdza zakładane obciążenie 6kVA na szafę RACK w serwerowniach głównych i 

zgodnie z tabelą w punkcie 7.9 dla tego obciążenie wymagane jest podtrzymanie minimum 30min. Moc 
pozostałych systemów UPS wynikać będzie z projektu, natomiast czasy podtrzymania z tabeli w punkcie 

7.9. 
 

Pytanie nr 367 

 
Pytania ogólne dot. pyt nr 362-366:  

 
• • Jaka jest wymagana gwarancja na dostarczane urządzenia?  

• • Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy z pkt. 8.8 odnośnie do terminu 

odpowiedzi Wykonawcy do każdego Zgłoszenia Wady z aktualnie 4 godzin od chwili doręczenia 
zgłoszenia na proponowanie 8 godzin od chwili doręczenia?  

• • Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy z pkt. 8.9 odnośnie terminu 

przystąpienia Wykonawcy do usuwania Wady Istotnej Szpitala z terminu aktualnie do 12 godzin od chwili 

doręczenia zgłoszenia na proponowane 24 godzin od chwili doręczenia?  
 

Odpowiedź na pytanie nr 367 
Zamawiający akceptuje propozycje i wprowadził zmianę do umowy. 

 

Pytanie nr 368 
W punkcie 8.11.3.5 Zamawiający wymaga aby czujniki posiadały zakres pomiarowy z rozdzielczością 

binarną 12 bitów dla wejścia pomiarowego w sterowniku. Zapis ten nie wpływa na funkcjonalność i nie 
podnosi jakości pomiarowej systemu, a jest wyłącznie wskazaniem jednego z rozwiązań pomiarowych, 

stąd prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza standardy wejść w różnych formatach dla 
zakresu pomiarowego zarówno po stronie sterownika jak i aparatury obiektowej.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 368 
Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 
04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 

 

Pytanie nr 369 
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 W punkcie 8.11.3.14 Zamawiający wymaga aby zaprojektować w rozdzielnicach sterowniki posiadające 
12 wejść binarnych akceptujących bezpośrednio napięcie 230VAC oraz 6 wyjść przekaźnikowych o 

obciążalności 3A przy 230VAC do nadzorowania napięć i wykonywania sterowań załączaniem obwodów. 
Ta funkcjonalność wynikać winna wyłącznie z projektu wykonawczego, na podstawie którego projektant 

określi ilości wejść i wyjść oraz ich obciążalność. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

sterowniki o innych parametrach.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 369 
Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 

04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 
 

Pytanie nr 370 
W punkcie 8.11.4.1 Zamawiający informuje, że urządzenia systemu BMS to programowalne sterowniki 

cyfrowe z własnymi układami mikroprocesorowymi i pamięciami typu RAM i FLASH, pełniące w systemie 
rolę mikrokomputerów odpowiedzialnych za zaprogramowane im funkcje sterownicze i kontrolne dla 

podległych modułów we/wy. Posiadają konfigurowalne porty komunikacyjne standardu RS-485, 

umożliwiają przyłączenie do systemu innych systemów wypełniających infrastrukturę obiektu. Protokoły 
komunikacyjne (BACnet IP, BACnet Ethernet, BACnet MS/TP (RS-485), Modbus RTU (RS-485)) i 

modułowa budowa urządzeń pozwala na ich rozproszenie w obiekcie, dając korzyści w postaci 
ograniczenia długości i ilości potrzebnego okablowania. Dzięki obszernym buforom rejestrowanych 

sygnałów, sterowniki mogą pracować i rejestrować zdarzenia nawet w przypadku utraty połączenia z 

innymi urządzeniami w systemie. Część powyższych parametrów definiuje projektant na etapie 
wprowadzania rozwiązań w ramach konsultacji międzybranżowych i uzgodnień technologicznych. I to 

na tych etapach ustalane jest jakie typy sterowników mają najlepsze uzasadnienie do zastosowania.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez urządzenia systemu BMS wyłącznie uznaje, iż są to 

programowalne sterowniki cyfrowe z własnymi układami mikroprocesorowymi, pełniące w systemie rolę 
mikrokomputerów odpowiedzialnych za zaprogramowane im funkcje sterownicze i kontrolne we/wy. 

Posiadają konfigurowalne porty komunikacyjne standardu RS-485, umożliwiają przyłączenie do systemu 

innych systemów wypełniających infrastrukturę obiektu. Komunikują się one przez otwarte protokoły 
komunikacyjne np. BACnet IP, BACnet Ethernet, BACnet MS/TP, Modbus RTU. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 370 

Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 
04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 

 
Pytanie nr 371 

W punkcie 8.11.4.2 Zamawiający zawarł, że System Zarządzania Budynkiem BMS ma być otwarty, 
zgodnym z protokołem BACnet, umożliwiać swobodną rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy i 

funkcje. System umożliwi dostęp do BMS za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Panele 

graficzne dostępne za pomocą serwera WWW będą identyczne z panelami graficznymi stacji 
operatorskich dla poszczególnych instalacji. System będzie posiadał możliwość wymiany danych za 

pomocą otwartego protokołu zgodnego z normą EN ISO 16484-5:2012 z wykorzystaniem BACnet 
Broadcast Management Device. Wymaga się, aby wszystkie urządzenia realizujące funkcje sterowania i 

automatycznej regulacji w budynku oraz wszystkie urządzenia nadzorowane przez centralny system 

zarządzania i nadzoru posiadały certyfikat BTL, jeśli występują w nich odpowiednie we/wy 
komunikacyjne. Niniejsze cechy nie stanowią wskazania funkcjonalnego a jedynie zawężenie 

technologiczne i nie podnoszą standardu ani jakości projektowanego systemu. Zawężenie to stanowić 
będzie dużą dysfunkcję użytkową dla przyszłego użytkownika i stoi w sprzeczności z zapisem w punkcie 

8.11.4.1 w ramach dostępnych protokołów komunikacyjnych.  

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający akceptuje zapis w zaktualizowanej formule tj.: System 
Zarządzania Budynkiem BMS to wyłącznie system otwarty, umożliwiający swobodną rozbudowę w 
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 przyszłości o kolejne elementy i funkcje, umożliwiający dostęp do BMS za pomocą standardowej 
przeglądarki internetowej. Panele graficzne dostępne za pomocą serwera WWW będą zawierały 

informacje te same informacje co panele graficzne stacji operatorskich dla poszczególnych instalacji. 
System będzie posiadał możliwość wymiany danych za pomocą otwartych protokołów komunikacyjnych. 

Wymaga się, aby wszystkie urządzenia realizujące funkcje sterowania i automatycznej regulacji w 

budynku oraz wszystkie urządzenia nadzorowane przez centralny system zarządzania i nadzoru były 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 371 

Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 
04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 

 
Pytanie nr 372 

W punkcie 8.11.4.2.1 Zamawiający wymaga aby Oprogramowanie stacji BMS miało profil BACnet 
Operator Workstation (B-OWS) lub BACnet Advanced Operator Workstation (B-AWS). Zgodnie z 

założeniami w pkt 8.11.4.1 urządzenia system oparty jest o jeden lub wiele z otwartych protokołów 

komunikacyjnych stąd powyższe zapisy się wykluczają. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
wszędzie gdzie zawarł konkretny protokół komunikacyjny nie będzie brał tego wymagania pod uwagę i 

dopuszcza wszystkie otwarte protokoły komunikacyjne zgodne z pkt 8.11.4.1 tj. BACnet IP, BACnet 
Ethernet, BACnet MS/TP, Modbus RTU.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 372 
Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 
04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 

 
Pytanie nr 373 

W punkcie 8.11.4.2.1 Zamawiający wymaga aby Centralny system zarządzania posiadał możliwość 

tworzenia automatycznej kopii zapasowej na zewnętrznych nośnikach lub dedykowanej zewnętrznej 
bazie SQL. Taki zapis ogranicza podstawowe funkcjonalności istotne dla Zamawiającego jak np. 

otwartość, uniwersalność i możliwość rozbudowy projektowanego rozwiązania. Prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający dopuszcza dowolny typ bazy danych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 373 
Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 
04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 

 
Pytanie nr 374 

W punkcie 8.11.4.2.3 Zamawiający wymaga aby Zaprojektowane Oprogramowanie funkcjonowało w 

technologii HTML5. Taki zapis ogranicza podstawowe funkcjonalności istotne dla Zamawiającego jak np. 
otwartość, uniwersalność i możliwość rozbudowy projektowanego rozwiązania. Prosimy o potwierdzenie, 

że projektowane Oprogramowanie może być zbudowane w oparciu o HTML5 lub inne języki 
programowania.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 374 
Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 
04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 

 

Pytanie nr 375 
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 W punkcie 8.11.4.2.4 Zamawiający wymaga aby Platforma umożliwiała zarządzanie użytkownikami oraz 
grupami z przypisanymi uprawnieniami przez autoryzacje z serwerami z usługą LDAP (protokół 

przeznaczony do korzystania z usług katalogowych). Taki zapis ogranicza podstawowe funkcjonalności 
istotne dla Zamawiającego jak np. otwartość, uniwersalność i możliwość rozbudowy projektowanego 

rozwiązania. Prosimy o potwierdzenie, że Platforma ma umożliwiać zarządzanie użytkownikami oraz 

grupami z przypisanymi uprawnieniami w oparciu o dowolną usługę katalogowania.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 375 
Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 

zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 

04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 
 

Pytanie nr 376 
W punkcie 8.11.4.2.3 Zamawiający wymaga aby system składał się z Nawigatora, który automatycznie 

skanuje sieć BACnet i prezentuje urządzenia w postaci drzewa sieciowego. Zmiana i odczyt wartości 
obiektów BACnet może nastąpić bezpośrednio z Nawigatora lub poprzez okno dialogowe, zawierające 

szczegółowe właściwości/parametry. Taki zapis ogranicza podstawowe funkcjonalności istotne dla 

Zamawiającego jak np. otwartość, uniwersalność i możliwość rozbudowy projektowanego rozwiązania. 
Ponadto niezależnie od technologii jaką wybierze Zamawiający te cechy wpływać będą wyłącznie na 

zakres prac instalatora, a nie na zakres funkcjonalny zainstalowanego systemu. Prosimy o 
potwierdzenie, że projektowany system będzie składał się z oprogramowania realizującego skanowanie 

sieci/magistrali w dowolny sposób, a zmiana i odczyt wartości obiektów wykorzystywanego jednego z 

otwartych protokołów komunikacyjnych będzie następowała w dowolnym miejscu tego 
oprogramowania.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 376 

Powyższy zakres prac jest nieaktualny. Zamawiający udostępnił wraz z dokumentacją projektową 
zmieniony opis sytemu BMS, który zlokalizowany został w Zalacznik_numer_1_do_SIWZ_PFU w folderze 

04_Zmiana do punktu 8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS. 

 
Pytanie nr 377 

Proszę o dodatkowe informacje w miarę możliwości. 
  

a) czy uwzględniamy normę ISO 3046-1 (musimy to wiedzieć na pewno) 

b) temperatury wody sieciowej – jaka jest maksymalna temp. powrotu, jaka jest wymagana temp. 
zasilania. 

c) czy jest ograniczenie w przechłodzeniu spalin, czy możemy iść w kondensację 
d) zabudowa (kontener, czy pomieszczenie) 

e) czy jest wymagana praca wyspowa 
f) czy jest możliwość obniżenia wymagań sprawności całkowitej  do 50%  

g) jakie jest ciśnienie gazu 

  
Odnośnie trigeneracji: 

  
h) rodzaj czynnika roboczego, 

i) temperatura czynnika roboczego, 

j) wymagana moc w chłodzie, 
k) czy jest woda uzupełniająca do układu chłodniczego i w jakiej wielkości. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 377 

Ad. a) Zamawiający oczekuje wykonania instalacji trigeneracji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

wszelkimi polskimi normami.  
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 Ad. b), c), h) - k) Zamawiający określił oczekiwane parametry instalacji wymagane do grzania oraz 
chłodzenia budynku, rolą Wykonawcy jest takie zaprojektowanie instalacji, które pozwoli na osiągnięcie 

zakładanych w tym zakresie celów i wymagań.  
Ad. d) Zamawiający oczekuje wykonania obudowy instalacji trigeneracji w sposób spójny z pozostałą 

zabudową techniczną w ramach działki. 

Ad. e) Zamawiający wymaga pracy wyspowej dla instalacji trigeneracji. 
Ad. f) Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ w zakresie sprawności całkowitej instalacji 

Ad. g) Zamawiający uzyskał warunki przyłączeniowe dla instalacji gazowej, które stanowią załącznik do 
SIWZ. 

 

Pytanie nr 378 
Ze względu na postawiony wymóg zastosowania ochrony radiologicznej prosimy o podanie  

szacunkowego oczekiwanego ekwiwalentu osłon stałych, umożliwiającego przygotowanie  
równoważnych ofert przez wszystkich uczestników postępowania.   

dotyczy pkt. l.p. 12: „W przypadku wymogów ochrony radiologicznej, ochrona musi być osiągnięta  
Należy  zastosować blachę ołowianą gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spełniającą 

wymagania normy PN- EN 12588:2009”  

dotyczy pkt. l.p. 13:  „W przypadku wymogów ochrony radiologicznej, należy zastosować również 
zabezpieczenia  w drzwiach systemowych, szafach zabudowanych lub przelotowych oraz wszelkiego 

rodzaju przeszkleniach  znajdujących się w obrębie sali operacyjnej” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 378 

 Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wyceny ekwiwalent osłon stałych Pb = 2 mm zarówno dla 
ścianek działowych jak i dla stolarki specjalistycznej (dotyczy 2 sal hybrydowych ) Na etapie realizacji 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu osłon stałych uwzględniając przewidziane do 
instalacji urządzenia oraz zastosowaną technologię. 

 
Pytanie nr 379 

Czy Zamawiający, podobnie jak np. dla izolacji akustycznej – również w przypadku przepuszczalności  

powietrza  będzie  wymagać  na  etapie  realizacji  dostarczenia  przez  Wykonawcę  raportu  z  badań  
wykonanego przez niezależne laboratorium wykonanego dla wzorcowej ścianki a potwierdzającego  

wymogi zawarte w pkt. l.p. 16? Dla zachowania spójności i w celu ujednolicenia wymogów wnioskujemy  
o korektę zapisu punktu l.p.16 zgodnie z poniższą propozycją:  

„System posiadający badania przepuszczalności powietrza dla wzorcowej ścianki dwupowłokowej 

grubości min.  128mm, z paneli ściennych stalowych/szklanych, przepuszczalność powietrza nie większa 
niż 0,67m3/hm2 przy  nadciśnieniu 250 Pa. Należy przedstawić raport z badań wykonanych przez 

niezależne laboratorium  potwierdzający powyższe właściwości dla ścianki wzorcowej” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 379 
Zamawiający wymaga potwierdzenia szczelności paneli ściennych dla nadciśnienia 70 Pa. 

 

 
dotyczy załącznika nr 14:  System zabudowy panelowej wraz z elementami systemowymi 
dla pomieszczeń bloku  operacyjnego (WYKONANIE ŚCIAN – WSPORNIKI)   
 

Pytanie nr 380 

Czy dla podniesienia walorów higienicznych Sali operacyjnej oraz zwiększenia szczelności zabudowy  
ściennej, Zamawiający wymagał będzie zastosowania taśmy uszczelniającej w miejscach przykręcania  

paneli ściennych do profili głównych? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 380 

Tak, Zamawiający wymaga taśmy uszczelniającej w miejscach przykręcania  paneli ściennych do profili 
głównych. 
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dotyczy załącznika nr 14:  System zabudowy panelowej wraz z elementami systemowymi 
dla pomieszczeń bloku  operacyjnego (drzwi systemowe)   
 

Pytanie nr 381 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mechanizmu suwnego z minimum 2 krążkami jezdnymi?   

– dotyczy pkt. l.p. 13   
 

Odpowiedź na pytanie nr 381 

Ilość krążków mechanizmu suwnego należy dostosować do wielkości i ciężaru drzwi, jednak nie mniej 
niż 2 krążki.   

 
Pytanie nr 382 

Z uwagi na fakt, że producenci napędów drzwiowych dostępni na rynku oferują zakres regulacji 0-10  
mm (brak rozwiązania 0-40mm), czy Zamawiający dopuści regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem  

drzwiowym a podłożem pomiędzy 0-10mm? – dotyczy pkt. l.p. 15   

 
Odpowiedź na pytanie nr 382 

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie nr 383  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klapy rewizyjnej o konstrukcji bezzawiasowej, ale z   
możliwością podnoszenia? – dotyczy pkt. l.p.21   

 
Odpowiedź na pytanie nr 383 

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

dotyczy załącznika nr 14:  System zabudowy panelowej wraz z elementami systemowymi 
dla pomieszczeń bloku  operacyjnego (wymogi formalne)   
 

Pytanie nr 384 
Czy Zamawiający, podobnie jak np. w przypadku  ścianek systemowych – również w stosunku do drzwi  

systemowych  będzie  wymagać  na  etapie  realizacji  dostarczenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  

zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i gwarantującymi, że Zamawiający otrzyma  
wyrób bezpieczny i spełniający wszelkie wymogi oraz zgodny z normami? Z uwagi na to, że drzwi są  

ważnym elementem systemu zabudowy panelowej i gwarantują wraz ze ścianami spójność całego  
systemu, wnioskujemy o dodanie do wymogów formalnych – poniższych zapisów dotyczących drzwi  

systemowych:    
- „Drzwi muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje właściwości użytkowych 
dopuszczające  wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Należy potwierdzić 
raportami z badań wykonanymi  przez notyfikowane laboratorium”   
- „Drzwi automatyczne powinny być wyposażone w system zabezpieczeń przed przypadkowych  
uderzeniem,  zgodny z normą PN-EN 16005:2013”   
 

Odpowiedź na pytanie nr 384 

Tak, Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący wymagań formalnych dla drzwi systemowych zgodnie z 
powyższą propozycją lub normą niemiecką DIN 18650. 

 
Pytanie nr 385 

Czy Zamawiający w „Checkliście Celów Zamawiającego” przedstawia cel, polegający na administrowaniu  

Inwestycją i zarządzaniu obiektem  (monitoring komfortu cieplnego i jakości środowiska wewnątrz  
Inwestycji,  kontrola  zużycia  energii  i  wody  w  budynku  i  jego  otoczeniu,  kontrola  i  optymalizacja  
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 logistyki),  który  ma  być  osiągnięty  poprzez  tworzenie  modeli  powykonawczych  oraz  tworzenie  
projektów przy użyciu technologii BIM. Czy Zamawiający oczekuje, że modele BIM będą połączone z  

systemem  BMS  budynku  i  będą  wzajemnie  przekazywać  sobie  dane  pochodzące  z  czujników  
zamontowanych w pomieszczeniach / instalacjach?   

 

Odpowiedź na pytanie nr 385 
Zamawiający nie oczekuje, że modele BIM będą połączone z systemem BMS budynku i będą wzajemnie 

przekazywać sobie dane pochodzące z czujników zamontowanych w pomieszczeniach/instalacjach. 
 

Pytanie nr 386 

Czy  dostarczana  platforma  CDE  przez  Zamawiającego  posiada  wbudowany  moduł  zarządzania   
usterkami?   

 
Odpowiedź na pytanie nr 386 

W ramach platformy CDE, Inżynier Kontraktu dostarczy także moduł do zarządzania usterkami w trakcie 
realizacji prac przez GWI. 

 

Pytanie nr 387 
W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt 3.3 nie zawarto pozycji:   

 Serwerownia    

 Instalacja Kontroli Dostępu   

 Integracja systemów bezpieczeństwa   

 System Audio-Video   

Czy istnieje możliwość dodania powyższych pozycji do danego pliku?   
Czy dane zakresy powinny być policzone w systemach zawartych aktualnie w tabelce? Jeżeli tak, to  

prosimy o wskazanie, w których pozycjach powinny być zawarte.   

 
Odpowiedź na pytanie nr 387 

Zamawiający zmodyfikował tabelę Specyfikacja cenowa. Instalację KD należy wycenić w punkcie 60 
Specyfikacji cenowej. 

 
Pytanie nr 388 

W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt 6.1 nie zawarto pozycji:   

 Lady informacyjne w zespole wejścia głównego, rejestracjach w przychodniach i diagnostykach  

a także lady w punktach informacyjnych i punktach pielęgniarskich w ramach oddziałów i  
zakładów.   

Zakres ten jest wymieniony wspólnie z pozostałym wyposażeniem medycznym zgodnie z rozdziałem 12  
Opisu Wielobranżowego.   

Prosimy o dodanie powyższej pozycji do danego pliku.   

 
Odpowiedź na pytanie nr 388 

Zamawiający zmodyfikował tabelę Specyfikacja cenowa. 
 

Pytanie nr 389 
W nawiązaniu do zebrania wykonawców z dnia 18.03.2022r., przedstawiamy propozycję nowej  

klauzuli waloryzacyjnej i prosimy o wprowadzenie jej do wzoru umowy:   

  
„Kwoty płatne Wykonawcy tytułem Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Kontraktu będą  

waloryzowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszym postanowieniem.    
  

Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  kwartalne  wskaźniki  cen  produkcji  budowlano- 

montażowej  (zwany  dalej  „Wskaźnikiem”  lub  „Wskaźnikami”)  publikowane  przez  Prezesa  Głównego 
Urzędu Statystycznego (zwanego dalej „Prezesem GUS”) i będzie wyliczana jako suma  Wskaźników za 
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 cały okres rozpoczynający się od kwartału kalendarzowego przypadającego na  dzień upływu terminu 
składania ofert (kwartał bazowy) do kwartału, w którym została wykonana  dana część Przedmiotu 

Kontraktu podlegająca rozliczeniu. W przypadku, gdyby Wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie 
znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa  GUS.   

  

Kwoty płatne Wykonawcy tytułem Wynagrodzenia będą waloryzowane nie rzadziej niż raz na  kwartał, 
przez cały okres realizacji Przedmiotu Kontraktu, począwszy od okresu rozliczeniowego, za  który 

Wykonawca wystawił pierwszą fakturę VAT za wykonaną część Przedmiotu Kontraktu.   
  

Ze względu na fakt, iż publikacja Wskaźnika odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja za okresy  

rozliczeniowe przypadające na dany kwartał zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi Wskaźnik  dla 
kwartału obejmującego dane okresy rozliczeniowe. Wykonawca obliczy wartości  zwaloryzowanych kwot 

za wykonaną część Przedmiotu Kontraktu w danym kwartale i uwzględni je  w fakturze VAT za najbliższy 
okres rozliczeniowy przypadający po publikacji Wskaźnika dla danego  kwartału, wyszczególniając 

wartość waloryzacji jako odrębną pozycję w tabeli rozliczeniowej.   
  

W  sytuacji  wystawienia  faktur  VAT  za  okresy  rozliczeniowe,  które  nie  będą  objęte  pełnym  

kwartałem, wynagrodzenie za te okresy zostanie zwaloryzowane przy zastosowaniu Wskaźnika  
obowiązującego w kwartale, na który przypadają dane okresy rozliczeniowe.  Waloryzacja faktury  

końcowej nastąpi po opublikowaniu Wskaźnika  dla kwartału obejmującego okres wystawienia  faktury 
końcowej i wówczas Wykonawca wystawi fakturę korygującą uwzględniającą wartość  waloryzacji.   

Waloryzacja Wynagrodzenia na podstawie niniejszego postanowienia będzie następować  

automatycznie, bez potrzeby zmiany Kontraktu, do kwoty 15% wartości Wynagrodzenia ustalonej w  
dniu zawarcia Kontraktu. Waloryzacja Wynagrodzenia wykraczająca poza ten zakres będzie  wymagała 

aneksu do Kontraktu.”   
 

Odpowiedź na pytanie nr 389 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający zmodyfikował zapisy punktu 

10.8 umowy. 

 
Pytanie nr 390 

W nawiązaniu do zebrania wykonawców z dnia 18.03.2022r., prosimy o zmodyfikowanie art. 10.3 wzoru 
umowy poprzez dodanie możliwości zmiany terminów przejściowych i końcowych realizacji Kontraktu 

dla przypadków opisanych w art. 10.3. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 390 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

Pytanie nr 391 
W nawiązaniu do zebrania wykonawców z dnia 18.03.2022r., prosimy o zmodyfikowanie art. 10.3.1  

wzoru umowy w następujący sposób (tekst pogrubiony należy wstawić):   

 „niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji w szczególności w  PFU, 
projekcie budowlanym, a spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych  

materiałów lub urządzeń, a także ich przejściową niedostępnością, reglamentacją,  ograniczeniami 
produkcyjnymi oraz brakiem dostępności wymaganych ilości; zmiana może być  dokonana  wyłącznie  

w  zakresie  niezbędnym  dla  wyeliminowania  z  zakresu  materiałów  czy  urządzeń niedostępnych i 

zastąpienia ich zbliżonymi pod względem parametrów materiałami i  urządzeniami”.   
 

Odpowiedź na pytanie nr 391 
Zamawiający wprowadził zmianę. 

 

Pytanie nr 392 
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 W nawiązaniu do zebrania wykonawców z dnia 18.03.2022r., prosimy o zmodyfikowanie definicji siły  
wyższej wskazanej w art. 19.1 wzoru umowy w następujący sposób (tekst pogrubiony należy wstawić):  

„zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub do zapobieżenia mimo 
zachowania należytej staranności, które wystąpiło po momencie zawarcia Kontraktu i uniemożliwia lub  

istotnie utrudnia wykonywanie zobowiązań wynikających z Kontraktu przez daną Stronę”. Prosimy aby  

„zmiany warunków rynkowych” nie były wyłączone z definicji siły wyższej, ale stanowiły jeden z jej  
przypadków.      

 
Odpowiedź na pytanie nr 392 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
Pytanie nr 393 

Dotyczy  dokumentacji Opisu wielobranżowego (od strona 140) w zakresie opisu typoszeregu drzwi  
wewnętrznych w zakresie opisu:   

Materiał skrzydła:   
Barwiony laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym i pokryty warstwą  antybakteryjną.   

Dodatkowe informacje:   

Wykończenia pochwytów (klamek) miedziane (jony miedzi).   
1.   Odnośnie drzwi z barwionego laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym i  

pokryty warstwą antybakteryjną:  
a)   na  rynku  istnieje  wielu  producentów,  którzy  posiadają  w  swojej  ofercie  drzwi  

spełniające  wymogi  do  stosowania  w  obiektach  medycznych.  Drzwi  z  laminatu  poliestrowego nie 

są rozwiązaniem standardowym, a podawanie tego wymogu jako  kluczowego  przy  wyborze  drzwi  
ogranicza  konkurencyjność  do  rozwiązań  tylko  i  wyłącznie firmy THERMOD 

https://www.thermod.se/pl  
b)  prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć „antybakteryjne” – czy chodzi o bakteriobójczy,  

czy bakteriostatyczne?  
c) zważywszy, że drzwi z laminatu poliestrowego barwione w masie, który jest dość  

podatny na zarysowania oraz z uwagi na okoliczność, iż tylko firma THERMOD w swojej  ofercie 

wnioskujemy o dopuszczone innego materiału jak np. laminat HPL /okleina  HPL?  
2.   Odnośnie wymogu wykończenia pochwytów klamek - miedziane (jony miedzi):  

a)   w  naszej  ocenie  nie  ma  potrzeby  stosowania  na  oddziałach  łóżkowych  (poza  
oddziałami o podwyższonej aseptyce),  

b)  wymóg  stosowania  tylko  i  wyłącznie  klamek  z  materiałów  antybakteryjnych  jest  

niewystarczający,  ponieważ  konsekwentnie  należałoby  rozszerzyć  o  inne  często  dotykane 
przedmioty, jak włączniki, przyciski, poręcze, pochwyty, uchwyty, itd.,  

c) czy Zamawiający dopuszcza również inne materiały antybakteryjne niż miedź, jak np.  
poliamid z srebrem?  

d)  czy  Zamawiający  wymaga  wobec  tego  tylko  klamek  drzwiowych  w  wykonaniu  
antybakteryjnym?  

Wnioskujemy o wykreślenie obu zapisów lub ograniczenie ich stosowania do oddziałów o  

podwyższonej aseptyce (w zakresie pochwytów klamek).   
 

Odpowiedź na pytanie nr 393 
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ poza wymaganiami dotyczącymi 

antybakteryjności zarówno drzwi jak i klamek. Zamawiający zmodyfikował Opis wielobranżowy w tym 

zakresie. 
 

Pytanie nr 394 
Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości dostosowania powierzchni bunkru na odstojniki ścieków  

radioaktywnych do wielkości i ilości zaoferowanych zbiorników oraz uzyskania zgodności z  

obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie.   
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 Odpowiedź na pytanie nr 394 
Zamawiający dopuszcza dostosowanie wielkości bunkru na odstojniki ścieków  do wielkości i ilości 

zaoferowanych zbiorników oraz uzyskania zgodności z  obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym 
zakresie. Dodatkowo na etapie projektowania wielkość i układ bunkru należy uzgodnić z Zamawiającym.   

 

Pytanie nr 395 
Ponieważ przewidywana powierzchnia zabudowy („120 m2”) pod bunkier na odstojniki ścieków  

radioaktywnych nie jest wystarczająca do montażu 9 zbiorników o pojemności ok. 13,4 m 3  
(każdy) wraz z niezbędnymi osłonami (pkt. 3.13.4 (strona 58 Opisu wielobranżowego)  

wnioskujemy o potwierdzenie poprawności wykonanych obliczeń w zakresie ilości i objętości  zbiorników 

oraz ich usytuowania wobec siebie. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 395 
Zamawiający potwierdza założoną ilość i pojemność zbiorników na ścieki radioaktywne. Zamawiający 

dopuszcza optymalizację ilości i wielkości zbiorników pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

Pytanie nr 396 

Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości wykonania pomiarów za pomocą metody ekstrapolacji w  
zakresie:  

- pomiaru izotopu Y-90;  
- raportowania wyższego niż oczekiwano napływu odpadów;  

- obliczania szacunkowego czasu zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;  

- czasu do zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.   
 

Odpowiedź na pytanie nr 396 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 397 

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu o automatycznym systemie pobierania próbek z opisu bunkru  

na odstojniki ścieków radioaktywnych. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 397 
Zamawiający podtrzymuje automatyczny system pobierania próbek. 

 

Pytanie nr 398 
W pkt. 5.2.4 SIWZ znajduje się zapis:  

„informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość  
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie  wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wniosków o dopuszczenie do  udziału w 
postępowaniu”  

Prosimy o dokonanie zmiany zapisu jak w innych punktach dotyczących podmiotowych środkó6.  

dowodowych na zapis:  
„informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość  

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie  wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 398 
Zamawiający zmienia SIWZ oraz równocześnie przypomina, że zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
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 selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
Pytanie nr 399 

Drzwi EI30 , EI60 ( DW-LB ) drzwi opisane w wykonaniu z laminatu, czy zamawiający dopuszcza zmianę  

na stolarkę aluminiową / laminat HPL/ okleina HPL? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 399 
Tak, Zamaiający dopuszcza zamianę 

 

Pytanie nr 400 
Czy zamawiający jest w stanie określić dla drzwi o Symbolu DW-LB; DW-LR ile drzwi ma być   

wyposażonych w Akustykę, ile drzwi w osłonę RTG, oraz ile drzwi ma mieć połączenie obu parametrów  
akustyki oraz osłony RTG? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 400 

Zamawiający szczegółowo opisał w dokumentacji wymagania zarówno akustyczne jak i ochrony RTG na 

bazie grup pomieszczeń. Określenie prawidłowej ilości drzwi należy do GW. 
 

Pytanie nr 401 
Czy zamawiający dopuszcza dla drzwi o symbolu DW-LB, ościeżnicę stalową , malowaną proszkowo na  

wybrany kolor? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 401 

Ze względu na większą trwałość, Zamawiający podtrzymuje wymóg ościeżnic aluninowych. 
 

Pytanie nr 402 
Czy zamawiający jest w stanie potwierdzić czy dla wszystkich izolatek, separatek w obiekcie ma być   

zastosowana blokada krzyżowa na drzwiach higienicznych? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 402 

Zamawiający wymaga blokad krzyżowych w śluzach do izolatek, natomiast nie  wymaga blokad w 
śluzach do separatek. Zamawiający przypomina, że wszystkie drzwi do śluz należy wyposażyć w 

samozamykacze z funkcją blokady drzwi otwartych. 

 
Pytanie nr 403 

Wykonawca wnosi o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji PFU, poprzez: ujednolicenie hierarchii 
dokumentów, a także modyfikację hierarchii poprzez wskazanie, że Program Funkcjonalno – Użytkowy 

powinien znajdować się w hierarchii wyżej niż Koncepcja Wielobranżowa, a tym samym powinien być 
uznawany jako dokument rozstrzygający treść Umowy w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

dokumentami. 

 
 

Odpowiedź na pytanie nr 403 
Z uwagi na chęć zachowania przejrzystości dokumentów, punkt 3.4.1 PFU uległ modyfikacji.  

Zamawiający zmienił treść PFU w zakresie opisu BMS i z tego też względu wprowadził część Koncepcji 

dot. BMS jako załącznik do umowy o wyższej hierarchii niż PFU, jako że załącznik ten modyfikuje treść 
PFU w tym zakresie, tj w pkt 8.11 z opisu KW. Oznacza to, że nie cała Koncepcja Wielobranżowa ma 

priorytet nad PFU, a jedynie jej fragment opisujący oczekiwania Zamawiającego co do systemu BMS. W 
dalszym ciągu jednak, ta koncepcja jest elementem PFU w rozumieniu ustawy PZP. Wielobranżowej 

powyżej PFU, Zamawiający wskazuje, że przede wszystkim Koncepcja Wielobranżowa jest elementem 

PFU. 
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 Pytanie nr 404 
Załącznik 1 WT - WT PGNIG Warunki o przyłączenia do sieci gazowej. Wykonawca wnosi o nakazanie 

Zamawiającemu modyfikacji dokumentacji, w tym również w zakresie terminów, poprzez: 
a) Zdjęcie z GW odpowiedzialności za projekt i realizacje sieci.  

b) Wykazanie w harmonogramie braku wpływu na całość realizacji. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 404 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalacje gazową zgodnie z warunkami technicznymi. 
Zamawiający niezwłocznie podpisze Umowę po aktualizacji warunków technicznych wynikających z 

aktualizacji analizy energetycznej przez GWI. Gestor sieci deklarował 2-3 letni okres na projekt i budowę 

przyłącza. 
 

Pytanie nr 405 
Załącznik 2 WT - WT TAURON Warunki o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  

W dokumentach brak jest informacji nt. tego czy Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie oraz brak 
terminów do kiedy zostaną zrealizowane przyłącza a ich brak może mieć wpływ na terminowość realizacji 

kontraktu. Ponadto w przywołanych warunkach nie ujęto kwestii przewidzianej w analizie energetycznej 

(dokument Zamawiającego) instalacji fotowoltaicznej która wpływa na wydane warunki.  
Wykonawca wnosi o modyfikacji dokumentacji, w tym również w zakresie terminów, poprzez: 

 a) Uzupełnienie informacji nt. tego czy Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie oraz do kiedy 
zostaną zrealizowane przyłącza.  

b) Wydłużenia okresu realizacji w przypadku konieczności uzyskania nowych warunków 

przyłączeniowych. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 405 
Zamawiający zaktualizował Warunki Techniczne. Umowa zostanie podpisana po aktualizacji WT po 

wykonaniu przez GW analizy energetycznej zgodne zadeklarowanymi kryteriami ofert dotyczącymi 
energooszczędności. Zamawiający zaktualizuje WT o panele PV, jednakże Wykonawca musi ująć w 

swojej ofercie urządzenia i sprzęt niezbędny do instalacji i prawidłowej oraz optymalnej pracy paneli PV. 

 

Pytanie nr 406 
Załącznik 5 WT - WT FORTUM 

Wykonawca wnosi o modyfikacji dokumentacji, w tym również w zakresie terminów, poprzez: 
a) Zdjęcie z GW odpowiedzialności za projekt i realizacje sieci.  

b) Wykazanie w harmonogramie braku wpływu na całość realizacji. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 406 

Budowa sieci cieplnej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, jest to odrębne zamówienie, które 

determinuje konieczność uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych, uzyskiwanych samodzielnie 
przez gestora sieci. Nie zakłada się też wpływu realizacji ciepłociągu na termin realizacji inwestycji – w 

przeciwnym razie, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie na zasadach 
ogólnych KC. 

 

 
Pytanie nr 407Załącznik 11 WT - WT ZDIUM 

Zgodnie z WT ZDIUM wszystkie drogi w około działki są do zaprojektowania i wybudowania. Nie ma 
granicy co ma robić GWI a co jest już wykonywane.  – Zgodnie z informacją zawartą na Portalu 

Wrocławskim data zakończenia prac ul. Stabłowickiej jest określona na 29.12.2023r.  
 

 

Odpowiedź na pytanie nr 407 
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 Zamawiający informuje, że zaprojektowanie oraz budowa dróg publicznych jest poza zakresem 
zamówienia. W Koncepcji Wielobranżowej został wystarczająco precyzyjnie opisany zakres robót 

budowlanych, jakie ciążą na Wykonawcy w zakresie dowiązania się do dróg publicznych 
 

Pytanie nr 408 

Pkt 4.8.11. Opisu wielobranżowego do KW - Drzwi wewnętrzne - Osłony Radiologiczne  
„Zamawiający pozostawia sobie prawo do dalszego rozszerzenia powyższej listy pomieszczeń na etapie 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.” Wykonawca wnosi o modyfikację ww. postanowień, 

poprzez: 
-wprowadzenie postanowienia, iż w przypadku rozszerzenia przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego, GWI ma możliwość ubiegania się o dodatkowy czas oraz dodatkowe wynagrodzenie z 
tego tytułu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 408 

Wszelkie rozszerzenia w zakresie listy pomieszczeń będą wprowadzane zgodnie z procedurą zmian do 
PFU, a co za tym idzie, nie dojdzie do sytuacji jednostronnego generowania przez Zamawiającego 

dodatkowych kosztów po stronie generalnego wykonawcy. 
 

Pytanie nr 409 
Pkt 2.2.3.3.7. PFU Przedmiar robót oraz kosztorys. 

W punkcie tym jest informacja o konieczności pozyskania działek budowlanych przez GWI. W 

perspektywie braku rozgraniczenia odpowiedzialności za wykonanie sieci cieplnej, gazowej może okazać 
się, że wymagane pozyskanie działek umożliwiających realizacje zadania pozostaje po stronie GW. 

Wykonawca wnosi o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji ww. postanowień, poprzez: 
 Zdjęcie z GWI odpowiedzialności pozyskania działek budowlanych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 409 
Wykonawca dokonał błędnej interpretacji postanowienia pkt 2.2.3.3.7. (dot. przedmiaru robót oraz 

kosztorysu) – na wykonawcy nie ciąży żaden obowiązek w zakresie pozyskania działek budowlanych. 

Wszelkie nieruchomości na cele budowlane zapewnia Zamawiający. 
 

Pytanie nr 410 

Załącznik 0 PFU – KW – Opis wielobranżowy pkt. 7.32.  
Bilans energetyczny dla obiektu nie zawiera informacji o zapotrzebowaniu na moc dla terenu 

zewnętrznego w szczególności na potrzeby np. ładowarek samochodów elektrycznych. Wykonawca 
wnosi o modyfikacji ww. zapisów, poprzez: Poprawienie bilansu energetycznego z uwzględnieniem 

rozwiązań technicznych i formalnych dla projektu zakresu branży elektrycznej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 410 
Stacje do ładowania - jest to zakres dostaw inwestorskich, z możliwością przyszłej 

rozbudowy/doposażenia. Na chwilę obecną nie planujemy dopisywać do WT stacji ładowania. 
 

Pytanie nr 411 

KW - Konstrukcja - część „Core”. 
 W części „Core” mamy bardzo duże rozpiętości pomiędzy podporami dochodzące do 10m. Przy obecnym 

układzie słupów i ścian nośnych, w wielu obszarach będzie konieczne wprowadzenie stropów 

sprężanych. Technologia sprężania powoduje znacznie większe koszty konstrukcji oraz wydłuży czas 
realizacji inwestycji.  Należy zwrócić uwagę, że założenia aktualnej koncepcji spowodują, że składane 
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 oferty będę trudno porównywalne ponieważ część oferentów założy sprężanie, a część dodatkowe słupy 
i klasyczną konstrukcje monolityczną. 

 Wykonawca wnosi o modyfikacji ww. postanowień, poprzez: dopuszczenie wprowadzenia dodatkowych 
konstrukcyjnych elementów pionowych, podporowych (słupy, ściany) celem zmniejszenia rozpiętości i 

możliwości przyjęcia klasycznej konstrukcji monolitycznej (tj. nie sprężonej). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 411 

Zamawiający nie dopuścił przyjęcia konstrukcji monolitycznej zamiast sprężonej, ponieważ priorytetem 

dla Zamawiającego jest funkcjonalność pomieszczeń, a zaproponowana technologia monolityczna jest 
niemożliwa do zastosowania przy tak rozłożonej funkcji. Jakkolwiek PFU dopuszcza wprowadzenie 

ewentualnych zmian projektowych, to jednak nie dopuszcza zmiany technologii. Koncepcja układu 
konstrukcyjnego została oparta o sprzężone stropy i przyjętą siatkę słupów. Zmiana konstrukcji na 

monolityczną zamiast sprężonej, skutkować będzie pojawieniem się dodatkowych słupów i podciągów, 

które w sposób znaczny wpłyną na zaprojektowany układ pomieszczeń. W przypadku wyrażenia zgody 
na konstrukcję monolityczną, generalny wykonawca wskaże, że należy przewidzieć dodatkowe słupy, a 

co za tym idzie, powstaną kolizję z pomieszczeniami, i będzie oczekiwał zgody na przeprojektowanie 
całego coru, ze względu na zastosowanie konstrukcji monolitycznej. 

 

Pytanie nr 412 
Pkt 6.2.1. Opis KW  WYMAGANIA DLA INSTALACJI GRZEWCZYCH – Instalacja centralnego ogrzewania.  

W koncepcji wielobranżowej są zapisy o różnych sposobach ogrzewania (np. promienniki, grzejniki, 

wentylokonwektorach i klimakonwerktorach). Zastosowanie różnych systemów oznacza podwojenie 
instalacji rurowych.  Wykonawca wnosi o modyfikacji ww. postanowień, poprzez wykazanie 

ekonomicznego uzasadnienia dla powielanych systemów. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 412 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania w zakresie grzania i chłodzenia pomieszczeń, poza obszarami 
o podwyższonym standardzie czystości powietrza. 

 

Pytanie nr 413 
Załącznik 1 do KW - Analiza energetyczna Panele PV 

 W dokumencie zostało podane, że aby spełnić EP (współczynnik energii pierwotnej budynku) należy 
zainstalować tyle PV (panele fotowoltaiczne), aby uzyskać konkretna ilość energii 5 381 136 [kWh/rok]. 

W koncepcji podano, że będzie tyle PV, aby wyprodukować 1 793 712 kWh energii elektrycznej rocznie. 

Powyższe wartości są zupełnie rozbieżne. Dodatkowo nigdzie na PZT nie ma pokazanej lokalizacji PV. 
Brak jest również warunków gestora uwzględniających PV. Wykonawca wnosi o modyfikacji ww. 

postanowień, poprzez: 
 a) Wykazanie elementów które mają być zaprojektowane, aby uzyskać wymagany wskaźnik EP. 

 b) Przekazanie aktualnych warunków dla instalacji PV 
 c) przedstawienia rozwiązań technicznych w tym wskazania działki lub innej przestrzeni na potrzeby 

umiejscowienia instalacji PV. Szacunkowo około 1,8ha. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 413 
Podana wielkość energii równa 5 381 136 [kWh/rok] zgodnie z opisem w nagłówku tabeli wyrażona jest 

jako nieodnawialna energia pierwotna. Wielkość 1 793 712 kWh/rok jest energią elektryczną 
wyprodukowaną przez instalację paneli PV, zatem jest to energia końcowa. O tyle energii elektrycznej 

mniej należało będzie pobrać z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Mając na uwadze fakt, że 

współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla „Sieci elektroenergetycznej systemowej” 
zgodnie z Tabelą 1 27 z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w 

sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
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 świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) wynosi 3,0, zatem wartość pobranej 
energii końcowej równa 1 793 712 kWh/rok przemnożona przez współczynnik nakładu nieodnawialnej 

energii pierwotnej równy 3,0 da wielkość nieodnawialnej energii pierwotnej równej 5 381 136 kWh/rok. 
 W charakterystyce jest mowa o proponowanej wielkości instalacji PV, a w ostatnim zdaniu analizy 

energetycznej jest mowa o zagospodarowaniu nie tylko dachu, ale także terenu wokół budynku na taką 

instalację „Rekomenduje się także zagospodarowanie dostępnej powierzchni na budynku oraz wokół 
niego na instalację paneli fotowoltaicznych”. Również w pkt. 7.33 KW wskazana jest lokalizacja, w której 

przewiduje się instalację paneli fotowoltaicznych. 
 Zamawiający zaktualizuje WT o panele PV, jednakże Wykonawca musi ująć w swojej ofercie urzadzenia 

i sprzęt niezbędny do instalacji i prawidłowej oraz optymalnej pracy paneli PV. 

 Zamawiający potwierdza obszar zajętości paneli na obszarze ok. 0,8 ha w terenie – nie dotyczy to 
obszaru dachu. PFU pozostawia elastyczność w zakresie lokalizacji paneli, natomiast uzasadnione jest, 

aby zlokalizować je na parkingach nr P1a, P1b, P2 i P5 (na odrębnej konstrukcji nad miejscami 
parkingowymi). 

 

Pytanie nr 414 
3.2.3 Tworzenie projektów przy użyciu technologii BIM 

 Zamawiający wymaga przekazywania Modelu Federowanego w formacie IFC zawierającego wszystkie 

branże.  
Przekazywanie złożeniowego Modelu IFC nie jest procedurą standardową i obowiązek taki nie jest często 

spotykany Przy tak dużym obiekcie może się okazać, że eksport do formatu IFC będzie problematyczny 
technicznie, np. wydajności w posługiwaniu się takim dużym plikiem będzie bardzo niska.  Wykonawca 

wnosi o modyfikacji ww. postanowień, poprzez:  
Rezygnację z obowiązku przekazywania Modelu Federowanego w formacie IFC zawierającego wszystkie 

branże i zastąpienie go obowiązkiem przekazywania Modelu federowanego w formacie 

zaproponowanym przez GWI, który będzie możliwy do otwarcia w oprogramowaniu dostarczonym przez 
GWI. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 414 
Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie opisane w zał. nr 2 do PFU zostało przetestowane przez 

Zamawiającego w ramach realizacji Koncepcji Wielobranżowej. W przypadku wystąpienia problemów z 
wydajnością podczas odczytu plików zarówno Zamawiający, jak i Inżynier Kontraktu w celu analizy 

przekazanego materiału mogą alternatywnie wykorzystać również modele branżowe, które także 

dostarczyć ma Wykonawca. Możliwy jest odczyt plików o wielkości nawet kilku GB. Zamawiajacy 
preferuje, aby pliki były zamieszczone na platformie CDE niż na nośniku zewnętrznym (będzie do niego 

lepszy dostęp). 
 Jeśli otwarcie zdjęcia będzie wymagało użycia specjalnej strony internetowej, możliwe jest przekazanie 

odpowiednich linków również przez CDE (np. zmieszczając w CDE kopię wiadomości e-mail, która będzie 

wskazywała takie linki lub osobny dokument zawierający linki). 
 

Pytanie nr  415 

3.2.7 Kontrola modeli BIM 
 Zamawiający narzuca format IFC jako jedyny do weryfikacji kolizji. Na etapie realizacji zadania może 

okazać się, że eksport z pliku natywnego do IFC będzie obarczony błędem (np. nieprawidłową 
geometrią), w wyniku czego jakaś kolizja będzie przeoczona. Generuje to niepotrzebne ryzyko i koszty.  

Zasadnym byłoby, w takiej sytuacji sprawdzanie kolizji w systemie, który zaproponuje GWI, a który 

będzie zgodny z wytycznymi zapisanymi w tym punkcie. 
 Wykonawca wnosi o modyfikacji ww. postanowień, poprzez dopuszczenie możliwości sprawdzania 

kolizji, oprócz systemu IFC, również w systemie, zaproponowanym przez GWI, zgodnym z wytycznymi 
zapisanymi w tym punkcie. 
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 Odpowiedź na pytanie nr 415 
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia PFU nie wykluczają możliwości jednoczesnego wykorzystania 

przez GWI narzędzi opartych o format IFC oraz inne formaty, zaproponowane przez GWI. 
 

Pytanie nr 416 

Pkt 6.1.4 (strona 203) Opisu wielobranżowego do KW – Centrale Wentylacyjne 
 W opisie 6.1.4 KW bardzo szczegółowo opisano standard wykonania central wentylacyjnych zarówno 

tych zwykłych, czystych jak i operacyjnych. Przytoczone szczegółowe zapisy jasno wskazują na jednego 
z zagranicznych dostawców urządzeń (bardzo drogiego) i zwiększają jedynie koszty inwestycji, bez 

uzasadnienia ekonomicznego, o którym mowa w udostępnionych dokumentach. Zgodnie z opisem 

wymagany jest certyfikacja na praktycznie każdy komponent (niemiecką normę DIN). Żadne Polskie 
przepisy tego nie wymagają, a zapisy takie powodują konieczność kupienia urządzeń tego konkretnego 

producenta. 
 Wykonawca wnosi o modyfikacji ww. postanowień, poprzez: 

 a) skorygowanie zapisu poprzez odniesienie się do Polskich wymagań 
 b) dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązań innych lub równoważnych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 416 

Brak jest odpowiednich polskich norm opisujących w sposób adekwatny wymagania stawiane salom 
operacyjnym dla pacjentów onkologicznych, a także dla pacjentów po przeszczepach. Tymczasem jest 

to bardzo istotna i wrażliwa kwestia, stąd wymagania są wysokie, lecz są uzasadnione z punktu widzenia 
obiektywnych potrzeb zamawiającego – spełnienie wymogu poniżej 10 jednostek tworzących kolonię 

jest wymogiem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów w czasie skomplikowanych operacji 
onkologicznych. 

 

 
CZĘŚĆ II – ZMIANY DO SIWZ Z INICJATYWY ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NA SKUTEK 

UWZGLĘDNIONYCH ODWOŁAŃ 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zmienia Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Koncepcję Wielobranżową w szczególności 
w następujący sposób: 

 
1. PFU 3.1.4 Hierarchia dokumentów  

Zamawiający zmienia punkt 3.1.4 PFU poprzez dodanie do hierarchii dokumentów  “Zmiana do punktu 
8.11 Koncepcji wielobranżowej - opis systemu BMS (NSzO_220203_Opracowanie BMS.pdf wraz z 

NSzO_220111_Opracowanie BMS schemat blokowy.pdf)”.   

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący: “Warunki szczególne opisu przedmiotu zamówienia”, oraz 
“Oferta”.   

  
2. Harmonogram Dyrektywny (Załącznik numer 1 do Planu Zarządzania Kontraktem) 

Zamawiający zmienia wymagania terminowe zastępując terminy pośrednie z Etapu I, określone w 

Harmonogramie Dyrektywnym Inwestycji dodając do PFU w punkcie  2.1.2 terminy pośrednie dla 
poszczególnych kamieni milowych z Etapu 1. Pozostałe punkty są zgodne z Umową i ofertą Wykonawcy.  

  
3. Załącznik 3 WT - WT MPWIK Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej  

Zamawiający przygotował projekt przyłączy i zleca podmiotom trzecim prace budowlane sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w zakresie określonym w załączniku, który załącza do SIWZ. GW w tym 

obszarze będzie miał wyprowadzone sieci na teren inwestycji i nie będzie musiał ingerować ww. sieci 
zlokalizowane w pasie drogowym.  
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 4. Załącznik 4 WT - WT ORANGE Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej  
Zmawiający załącza aktualne i ważne Warunki Techniczne Numer pisma: TTISIKU-8322/22/JB z dnia 

02.03.2022.  
  

5. PFU, Pkt 2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ppkt 

2.1.4.2 Lokalizacja  
Zamawiający uzupełnia PFU poprzez dodanie pisma Nr: WAB-AA.6724.169.2020.ML-1 z Wydziału 

Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia, które interpretuje przepisy Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, co umożliwi wykonawcom realnie brać pod uwagę modyfikacje tzw. 

“zera” obiektu oraz uzyskać efekt optymalizacji związanej z bilansowaniem robót ziemnych.  

  
6. PFU, Pkt 2.1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ppkt 

2.1.4.2 Lokalizacja  
Zamawiający dodaje w punkcie 2.1.4 PFU zapis w brzmieniu “Zamawiający deklaruje wykonanie 

skablowania linii do końca 2024 roku.”  
7. PFU pkt. 2.2.4.1 wymagania dotyczące standardu obiektu.  

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące oceny trwałości obiektów wymaganych w pkt. 2.2.4.1 na 

projektowe okresy użytkowania zgodnie z Normą PN-EN 1990  
  

8. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa , Opis KW, Pkt 6.2.1. WYMAGANIA 
DLA INSTALACJI GRZEWCZYCH – Źródła ciepła  

Zamawiający zmienia zapisy w pkt 6.2.1 wykreślając obowiązek zaprojektowania zbiornika na 12h 

zastępując go obowiązkiem wykonania zbiornika na gaz o obojętności  ok. 10 m3.  
  

9. Załącznik 1 do KW - Analiza energetyczna w związku z pkt 2.2.3.3.6 PFU  
Zamawiający zmienia opis PFU w pkt 2.2.3.3.6 dodając zapis: “Wykonawca nie odpowiada za stawki 

rynkowe gazu i innych mediów.”  
  

10. Załącznik nr 3 do KW (20008_KW_MSP_VE_SH_XX_LX_57012) przywołany w 

opisie KW 6.1.1  
Zamawiający zmienia opis Koncepcji Wielobranżowej określając nowe wymagania wilgotności w 

pomieszczeniach, zmieniając przedział z 40-60% na 55-60% w pkt 6.1.5  
  

11. Załącznik 16 KW - Opis wykończenia wnętrz  

Zamawiający załącza zmieniony plik z uwagi na akustykę pomieszczeń i antypoślizgowość w łazienkach.  
  

12. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa Pkt 11 Opisu technicznego do KW 
- ZAKRES DOSTAW INWESTORSKICH - 11.3 Elementy objęte dostawami 

inwestorskimi  
Zamawiający opisuje zakres obowiązków ciążących na GW z punktu widzenia dostaw inwestorskich, 

m.in. w postaci dodania tabeli w pkt 11.3  

  
13. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa, Pkt 8.5. KW INSTALACJA 

TELEWIZJI DOZOROWEJ  
Zamawiający dodaje zapis: “Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prace zgodnie pkt 11.3 i 

11.2.1 KW”.   

Zamawiający precyzuje, kto jest odpowiedzialny za serwis, wsparcie i naprawy w ramach powyższego 
zakresu prac.  

  
14. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa, Pkt 8.5.2 KW   

Zamawiający usuwa zapis ww. punkcie: “w tym etapie wymaga wyłącznie zaprojektowania okablowania 
oraz gniazd LAN wg wytycznych opisanych w punkcie 5.1 oraz wykonania instalacji. Wytyczne do kamer 
oraz rejestratorów będą w odrębnym postępowaniu przetargowym”.   
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 Zamawiający uszczegóławia wymagania dla rzeczowego zakresu prac.  
  

15. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa, Pkt 8.6 KW - INTEGRACJA 
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA  

Zamawiający w ww. punkcie dodaje zapis: “dostawa platformy sprzętowej, oprogramowania oraz prac 

inżynierskich związanych z wdrożeniem systemu SMS (Security Management System) oraz systemu 
dozoru wizyjnego VSS jest w zakresie Generalnego Wykonawcy”.  

  
16. Załącznik nr 2 do PFU Wymagania BIM Zamawiającego, Pkt 3.2.1.1 Wykonanie 

inwentaryzacji terenu działki, Opracowanie Modelu 3D Otoczenia.  

Zamawiający zmienia Załącznik Nr2 do PFU ww. pkt, w którym określa dokładności pomiaru na poziomie 
10cm.  

  
17. Załącznik nr 2 do PFU Wymagania BIM Zamawiającego, Pkt 3.2.8 Projekt 

Wykonawczy  
Zamawiający zmienia Załącznik Nr 2 do PFU dodając punkt 4.1.5 do rzeczonego opracowania.  

  

18. Załącznik nr 2 do PFU Wymagania BIM Zamawiającego, Pkt 3.2.9  
Zamawiający zmienia Załącznik Nr 2 do PFU w punkcie 3.2.9 poprzez:  

a) wykreślenie obowiązku przedstawienie elementów tymczasowych. Wymagania zostały zmienione w 
sposób, który pozwoli na sprawniejsze przygotowanie harmonogramu przez GWI jednocześnie 

pozostawiając jego funkcjonalność dla kontroli przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu (usunięcie 

konieczności modelowania elementów tymczasowych i zabezpieczeń, dopuszczenie modelowania 
niektórych elementów poprzez chmury punktów, itp..)  

b) usuniecie obowiązku wprowadzenia do modelu 4D elementów zabezpieczających wykopy pod 
fundamenty, uszczelnienia dachu, podziałem modelu na zakresy przypisane do poszczególnych 

wykonawców.   
c) usunięcie zapisu, że na jednej działce roboczej może pracować jednocześnie jedna ekipa – 

niedopuszczalne jest planowanie zadań dla kilku ekip budowlanych w jednej lokalizacji w tym samym 

czasie,  
d) usunięcie zapisu, że ścieżki komunikacyjne pracowników i transportu muszą zostać zaplanowane oraz 

zaprezentowane w Harmonogramie 4D i nie mogą przecinać się z działkami roboczymi, na których 
odbywa się praca.  

  

19.  Załącznik nr 7 PFU - Wyniki badań geologicznych wraz z opinią geotechniczną  
Zamawiający uzupełnia załącznik nr 7 do PFU o brakujące wyniki badań geotechnicznych  

  
20.  Pkt 4.8.6.3 Opisu wielobranżowego do KW - Wykończenia sufitów  

Zamawiający zmienia załącznik Nr 16 do opisu technicznego koncepcji wielobranżowej, który jest 
uszczegółowieniem Pkt 4.8.6.3 KW.  

  

21. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa, Pkt 8.1 Okablowanie strukturalne  
Zamawiający zmienia zapis z opisu Koncepcji Wielobranżowej w pkt 8.1.4.7.2 Pomiary okablowania 

światłowodowego - w wypunktowaniu 4 , Zamawiający zamieni zapis:  
“Dla połączeń światłowodowych opartych o kable wielomodowe (jeżeli występują) należy bezwzględnie 

wykorzystywać kable pomiarowe Encircled Flux”;  

na następujący:  
“Dla połączeń światłowodowych opartych o kable wielomodowe (jeżeli występują) należy bezwzględnie 

wykorzystywać testy za pomocą przepływu otoczonego”  
Zamawiający zmienia zapisy z opisu Koncepcji Wielobranżowej poprzez dodanie, lub usuniecie zapisów 

znajdujących się w pkt 8.1 Okablowanie strukturalne.  
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 22. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa, Pkt 6.6.3-6.6.4 Instalacja Gazów 
Medycznych  

Zamawiający zmienia Opis Koncepcji Wielobranżowej w pkt 6.6.3 oraz w pkt 6.6.4. Zamawiający 
pozostawia jedynie wymóg certyfikacji jako wyrób medyczny całości wykonanej instalacji gazów 

medycznych, a nie poszczególnych jej elementów. Elementy wymienione w koncepcji wielobranżowej 

muszą się składać w jeden produkt medyczny, który będzie podlegał certyfikacji.  
  

Instalacja gazów medycznych, a właściwie system rurociągowy do gazów medycznych, zgodnie z 
Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 

r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z późniejszymi zmianami), są wyrobem medycznym klasy IIb.   

  
Instalacja gazów medycznych jest uznawana za wyrób medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, 

instalowanie oraz odbiór końcowy odbywa się na podstawie „Ustawy o wyrobach medycznych” oraz 
normy - PN EN ISO 7396-1:2016-07 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy 

rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”.  
  

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazów medycznych obejmuje zarówno 

projektowanie jak i montaż instalacji. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać 
następujące wymagania:  

  
 powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz 

atestacji instalacji gazów medycznych;  

 musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, 

którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana;  

 wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, 

oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produkcji Biobójczych;  

23. Załącznik-nr-4-do-SIWZ-–-Specyfikacja-cenowa  
 

Wszystkie zmiany w załączniku oznaczono kolorem czerwonym  
 W pozycji 46 dodano “i kotłownią”  

 Dodano pozycję numer 69 “System SMS”  

 Dodano pozycję numer 70 “Serwerownia”  

 Dodano pozycję numer 71 “Instlacja Digital Signage (Audio Video)”  

 Dodano pozycję “3.6 Pozostałe instalacje”  

 Dodano pozycję numer 80 “Agregat kogeneracyjny”  

 Dodano pozycję numer 81 “Infrastruktura towarzysząca do agregatu kogeneracyjnego”  

 Dodano pozycję numer 82 “Poczta pneumatyczna”  

 Dodano pozycję numer 148 “Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne”  

 Dodano pozycję numer 149 “Magazyn na odpady cuchnące i materiały łatwopalne”  

 Dodano pozycję “6.2. Zabudowy meblowe”  

 Dodano pozycję numer 172 “Lady informacyjne”  

 Zmieniono numerację dotychczasowego punktu “6.2. Urządzenia sanitarne” na “6.3. Urządzenia 

sanitarne”  

Ponadto dostosowano numerację do zmienionego układu tabeli.  

 
24. Załącznik numer 1 do SIWZ - PFU\03_Dokumenty formalne\07_Załącznik 7 WT - 

KIP\Aktualizacje KIP  
Zamawiający aktualizuje wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

udostępniając zaktualizowany KIP.  Zmiana dotyczy zbiorników zapasowych na olej napędowy do 
agregatów prądotwórczych.  

  

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=537348&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=537348&page=1
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 25. Załącznik Nr 0 do PFU Koncepcja Wielobranżowa, Opis Koncepcji Wielobranżowej, 
Pkt 8.15  

Zamawiający dodaje punkt 8.15 dotyczący okablowania  pod  montaż systemu Audio Wideo, a także 
określa zakres prac w pkt 11.3 

 

26. Załącznik nr 14KW do Koncepcji Wielobranżowej  
Zamawiający dodaje punkty 5 oraz 6 w Wymaganiach formalnych (strona 13) 

 
Wszystkie zmiany PFU i KW obrazują załączone dokumenty w trybie rejestracji zmian. 

 

CZĘŚĆ III – UJEDNOLICONE DOKUMENTY SIWZ PO ZMIANACH 
Zamawiający zmienia, uzupełnia lub aktualizuje poniższej wylistowane opracowania według 

wcześniej ustalonej struktury katalogów. Pozostała dotychczasowa dokumentacja pozostaje bez zmian. 
Foldery: 

01_Opis techniczny – zmiana 
 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy - zmiana 

 PDF - 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy - zmiana 

01_PFU – zmiana 

 20008_DCO_Program_Funkcjonalno_Użytkowy - zmiana 

 PDF - 20008_DCO_Program_Funkcjonalno_Użytkowy - zmiana 

02_Załącznik 2 PFU - Wymagania BIM Zamawiającego-zmiana 

 20008_DCO_Wymagania_BIM_Zamawiającego_220203_po zmianach  

 PDF - 20008_DCO_Wymagania_BIM_Zamawiającego_220203_po zmianach 

 PDF - Załącznik 1 EIR - Tabela LOIN_po zmianach 

 Załącznik 1 EIR - Tabela LOIN_po zmianach 

02_Załącznik 2 WT - WT Tauron - zmiana i aktualizacja 
 PDF - 22-288 aktualizacja warunków nr WP-079113-2020 podpisana gr 9020  

03_Załącznik 3 WT - WT MPWIK - uzupełnienie 

 Projekt kanału san i  przyłacza wod 

04_Załacznik 4 WT - WT Orange – aktualizacja 
 8322 - WTP WR ftth Wrocław Kosmonautów Centrum Onkologii 

 8322 Zal_1_20008_Plansza PZT out 

05_Poczta pneumatyczna - uzupełnienie 

 20008_KW_GIT_PP_SD_ZA_LA_65000_SchematPocztyPneumatycznej 

 PDF - 20008_KW_GIT_PP_SD_ZA_LA_65000_SchematPocztyPneumatycznej 

07_Załącznik 7 PFU - Wyniki badań geologicznych wraz z opinią geotechniczną - uzupełnienie 
 DCO_Geologia-20220329T105413Z-001 

07_Załącznik 7 WT - KIP – aktualizacja 

 uzupełnienie 06 - KIP – DCO 

 PDF - uzupełnienie 06 - KIP - DCO 

08_Załącznik 8 PFU - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uzupełnienie 

 UM Wrocław - wyjaśnienie proj. rzednej terenu wg MPZP 21.12.2020 

14_Załącznik 14 KW - Zabudowa sal operacyjnych – zmiana 
 20008_DCO_zabudowa sal operacyjnych - zmiana 

 PDF - 20008_DCO_zabudowa sal operacyjnych - zmiana 

15e_Załącznik 15e KW - Panele przyłóżkowe pionowe – zmiana 

 20008_DCO_Panele przyłóżkowe pionowe – zmiana 

 PDF - 20008_DCO_Panele przyłóżkowe pionowe - zmiana 

15f_Załącznik 15f KW - Panele nadłóżkowe poziome – zmiana 
 20008_DCO_Panele nadłóżkowe poziome – zmiana 

 PDF - 20008_DCO_Panele nadłóżkowe poziome - zmiana 

16_Załącznik 16 KW - Opis wykończenia wnętrz - zmiana 

 20008_DCO_Opis Wykończenia wnętrz - zmiana 
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  PDF - 20008_DCO_Opis Wykończenia wnętrz - zmiana 

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Wzór-umowy - odbiory robót i dokumentacji – zmiana 
 NSzO_211223_ODBIORY ROBÓT i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ_PW- tekst jedn. 

 PDF - NSzO_211223_ODBIORY ROBÓT i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ_PW- tekst 

jedn 

 
Pliki: 

PDF - Załącznik-nr-4-do-SIWZ-–-Specyfikacja-cenowa – zmiana 

Excel - Załącznik-nr-4-do-SIWZ-–-Specyfikacja-cenowa - zmiana 
 

 
1) Załącznik nr 2 – Wzór umowy – zmiana  

 
 

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza poniżej treść protokołu z zebrania z wykonawcami z dnia 

18.03.2022r. 
 

CZĘŚĆ III - PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z WYKONAWCAMI 
 

Dotyczy: Zebrania informacyjne dla wykonawców zaproszonych do składania ofert  

 
 

Procedura: dialogu konkurencyjnego na Budowę szpitala onkologicznego we Wrocławiu.  
znak sprawy ZP/PN/93/18/NPR/AW 

 

  
1. Data: 18 marca 2022 roku 

2. Forma: on-line 
3. Zaproszeni: 

Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. ; Strabag AG; Architekton Sp. z o.o. 

 

Konsorcjum: Warbud S.A.; Industria Project Sp. z o.o.; WSA Venture Sp. z o.o.; CAMPENON 

BERNARD CONSTRUCTION SAS; CITINEA SAS 

 

Konsorcjum: VAMED Polska Sp. z o.o.; VAMED Standoretntwicklung und Engineering GmbH; 

VAMED Health Project GmbH; LHI Leasing Polska Sp. z o.o. 

 

Konsorcjum: PORR S.A.; Mosty Łódź S.A.; PORR BAU GMBH 

 

Sinohydro Corporation Limited 

 

oraz informacja na  stronie: http://www.zamowienia.dco.com.pl  

 
4. Cel spotkania: 

Przedmiotem  zebrania jest wyjaśnienie SIWZ i wzoru umowy w zakresie ryzyk kontraktowych, jakie 

w związku ze skutkami działań wojennych mogą wpływać na realizację zamówienia, w tym 

mechanizmów zmiany kosztów w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, które 

groziłyby jednej ze stron rażącą stratą. Zebranie informacji przygotowanych przez Wykonawców 

ewentualnych nowych klauzul waloryzacyjnych na ww. okoliczności przed zebraniem lub tuż po nim 

http://www.zamowienia.dco.com.p/
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 (w trybie pytań do SIWZ) w ten sposób, aby była możliwość sformułowania odpowiedzi 

Zamawiającego ograniczających ryzyko wyceny. 

 

Zamawiający:  
 

a) Paweł Zawadzki   – Dyrektor ds. rozwoju 
b) Konrad Żarowski  - Główny koordynator ds. Budowy NSzO 

c) Andrzej Wręczycki  - Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

 

d) Patryk Pospiech   - Specjalista ds. inwestycyjnych 

e) Malwina Makowska   - Radca prawny 
f) Wojciech Wołoncewicz  - Radca prawny 

g) Marta Lamach-Rejowska  - Radca prawny 

h) Aneta Wrobel    - Radca prawny 
i) Agnieszka Mazerant Dybizbańska - Architekt 

 

Wykonawcy:  

a) Jarosław Śmiałek – PORR 

b) Michał Jakubowski – PORR 
c) Andrzej Rogowski – PORR 

d) Jarosław Sibiński – PORR 
e) Rafał Dworakowski – Strabag 

f) Sylwia Uchacz - Strabag 
 

5. Przebieg Zebrania: 

5.1. Paweł Zawadzki – wstęp oraz przedstawienie celu spotkania 
5.2. Marta Lech-Rejowska – przedstawienie sytuacji rynkowej, zagrożeń z nią związanych oraz 

wpływ na waloryzację wyceny. 
5.3. Wykonawca – prośba o przedstawienie wszystkich uczestników spotkania 

5.4. Wykonawca – przedstawienie propozycji klauzuli waloryzacyjnej. 

Zaprezentowanie i omówienie szczegółów zapisów umownych zawartych przez zamawiającego 
oraz propozycji zmian rekomendowanych przez Wykonawcę (wraz z ich uzasadnieniem). 

a) brak obligatoryjności waloryzacji w obecnym brzmieniu zapisów umownych, 
b) ograniczenia zastosowania wskaźnika waloryzacji, 

c) propozycja zastosowania automatyzmu stosowania waloryzacji bez potrzeby wykazywania, 

d)  zwiększenie wysokości waloryzacji do 15%. 
5.5. Wykonawca – prośba o odniesienie do pytań zadanych w ramach dialogu konkurencyjnego 

oraz ustaleń w ramach procedowania przed KIO. 
5.6. Marta Lamach-Rejowska – informacja o terminie wprowadzenie zmian  wynikających z 

prowadzonego dialogu oraz zmian w umowie wynikających z ustaleń przed KIO. 
Podkreślenie intencji spotkania którego celem jest zbadanie uwarunkowań rynkowych 

mających wpływ na wykonawców np. sytuacji wojennej i ryzyk z tym związanych. 

5.7. Wykonawca – oczekujemy rozwiązań systemowych dotyczących tej sytuacji. Nie jest możliwe 
przenoszenie tego ryzyka na dostawców, bo dostawcy tego ryzyka nie udźwigną. Jest ono nie 

możliwe do przekalkulowania. Musimy mieć takie rozwiązania które pozwolą na reagowanie w 
trakcie realizacji. Jeśli takich rozwiązań nie będzie (jeśli ich nie wypracujemy) myślę, że tutaj 

mamy ogromną szansę żeby takie rozwiązania wypracować. Oczekujemy tego. Bez tego ryzyko 

będzie zbyt duże i nie może być poniesione. Żadna rozsądna Firma, a z takimi Państwo chcecie 
współpracować.  

Nie może podejmować ryzyk które: 
 nie są przekalkulowane, 

 nie są zaproponowane rozwiązania które pomogą nam w trakcie realizacji (a mówimy 

o prawie pięciu latach) na dostosowywanie się do sytuacji.  
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 Sytuacja rynkowa może być jeszcze bardziej negatywna, ale może być też pozytywna. 
Więc to też trzeba uwzględnić. Te rozwiązania dają taką możliwość. Przy określonych 

zapisach w umowie zmierzymy się z tym. 
5.8. Wykonawca – widzimy, że dostrzegają Państwo trudną, dynamiczną sytuację na rynku.  

Mówię o tym, że: 

 ciąg dostaw jest przerwany,  

 jest reglamentacja pewnych materiałów na rynku,  

 nie można ich swobodnie kupić,  

 ważność ofert można liczyć w godzinach,  

 nie wiążą one z dostawcą w dłuższej prespektywie.  

Doceniamy dostrzeżenie problemu i szukanie rozwiązań liczymy na to, że będzie ono kontynuowane 
na etapie realizacji inwestycji. 

5.9. Marta Lamach-Rejowska - przypominając intencję dzisiejszego spotkania, my dzisiaj (na 
gruncie ustawy PZP) możliwość wypracowania narzędzi we wzorze umowy. Mamy swoje 

pomysły ale chcemy dowiedzieć się jakie rozwiązania spowodują zniwelowanie ryzyk 
kontraktowych, aby uniknąć wyceny ryzyk których nie ma potrzeby wyceniać, zapewnić 

bezpieczeństwo i płynność realizacji kontraktu bo nie ma gorszej sytuacji niż przerwanie 

kontraktu.  
5.10. Wykonawca – dwa podstawowe ryzyka które mogą spotkać wykonawcę to zmiana cen, 

dostępność materiałów i zasobów ludzkich. Co do zmiany cen współczynnik waloryzacji w 
pewnym stopniu będzie pokrywał ten obszar. Jeśli chodzi o dostępność materiałów, problemy 

z ich reglamentacją czy też dostępności zasobów ludzkich – to w tym zakresie możemy 

wypracować pewne rozwiązania, czy jeżeli opiszemy daną procedurę np. dostępność bloczków 
murarskich od 3 dostawców będzie odmowa, automatyzm przesunięcia terminu itp. W ten 

sposób możemy ubrać to w słowa i wypracować procedury które później pozwolą nam nie 
zastanawiać się w jaki sposób zareagować w danej sytuacji. Do scenariusza który sobie 

opiszemy. 

5.11. Marta Lamach-Rejowska – chcemy Państwa wysłuchać. My mamy pewne propozycje 
rozwiązań które umieścimy w najbliższej wersji umowy która będzie opublikowana. Bardzo 

prosimy w formie pytań o zaproponowanie Państwa uwag, propozycji do tych narzędzi, mając 
na uwadze cele o których rozmawiamy. Prosimy o przysłanie Państwa propozycji w formie 

pytań. 
6. Wykonawca – czy będą prezentowane na tym spotkaniu Państwa pomysły rozwiązań, żebyśmy 

mogli o nich podyskutować? 

7. Jeśli chodzi o dostępność materiałów to należy rozbudować podstawy pod zmianę kontraktu, 
obecne zapisy dają ograniczoną możliwość w tym zakresie i uwzględnia wycofanie materiałów z 

rynku. Preferowane jest rozbudowanie tych zapisów o klauzule ograniczenia produkcyjne które 
powodują, że będzie podstawa do zmiany wynagrodzenia i terminu. 

8. Paweł Zawadzki -  dzisiaj nie będziemy przedstawiać swoich propozycji. Te które mamy między 

sobą ustalone postaramy się wysłać Państwu w poniedziałek w jednym dokumencie. Jeśli do tego 
dokumentu będą uwagi, wątpliwości to prosimy w trybie pilnym o przedstawienie ich w postaci 

pytań. 
9. Marta Lamach-Rejowska – umowa zostanie opublikowana wcześniej przed wszystkimi 

wyjaśnieniami merytorycznymi tak aby Państwo mieli jak najwięcej czasu. Jednocześnie aby o jak 
najmniej przesuwać termin składania ofert. Zależy nam na tym aby to zdynamizować. Jednolity 

tekst umowy  przekażemy zgodnie z procedurą. 

10. Wykonawca – tak, w porządku, rozumiemy, nam również zależy na czasie.  
11. Paweł Zawadzki – jeżeli nie ma więcej pytań zamykam dzisiejsze spotkanie. 

 
Treść ww. spotkania z Wykonawcami oraz zadanych pytań została uwzględniona w wyjaśnieniach z 

Części I oraz zmianach z Części II niniejszego pisma. Tym samym zapraszamy do składania ofert. 

 
z poważaniem 
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