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Kraków, dnia 28.06.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA III 

 

SPRAWA NR: 31/ZP/2022  

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa 

budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza 

diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” wraz z dostawą sprzętu – zadanie nr 91575 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ I ORAZ PRZEKAZANIE DODATKOWEJ 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

  

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść 

zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową sporządzona w technologii BIM? Jeśli tak to 

prosimy o udostępnienie modelu BIM 

Odpowiedź:  Zamawiający będzie dysponował modelami w formacie otwartym IFC. Pliki 

IFC zostaną udostępnione Wykonawcom niezwłocznie po ich uzyskaniu.   

 

Pytanie 14: 

Wycinka i nasadzenia zieleni - podczas wizji lokalnej dowiedzieliśmy się, że część zieleni z decyzji 

została już wycięta oraz nastąpiły nasadzenie. W związku z tym prosimy o wskazania zakresu 

wycinki i nasadzeń zieleni, jaki należy uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: Zakres wycinki drzew i krzewów wykonanych zgodnie z odrębnym 

postępowaniem przetargowym znajduje się w pliku „270-IP-00-XX-TD-A-00004 - 

Załącznik_nr_3 - drzewa wycięte”. Zakres wykonanych nasadzeń zastępczych znajduje 

się w pliku „Nasadzenia zastępcze - 5WSZK”. Pozostałe wycinki i nasadzenia zastępcze 

sa po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 18: 
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Czy pliki o nazwie 270-1P-ZB-XX-SH-M-98200-00 - Zestawienie zbiorcze wyposażenia oraz 

270-IP-ZB-XX-SP-M-98300 - Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego różniące się 

od siebie pod względem wymienionego wyposażenia należy traktować łącznie ? 

Odpowiedź:  Tak, należy traktować łącznie. 

 

Pytanie 19: 

W pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego oraz 

270-1P-ZB-XX-SP-M-98300 - Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego różnią się 

nieco nazwami kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych. Tylko w jednym z nich określono je 

jako typ D, dalej opisano kolumny typu H, inne nie mają dodatkowego oznaczenia literowego. 

Prosimy o jednoznaczne opisanie kolumn symbolami, zgodnie ze specyfikacją wyposażenia. 

Odpowiedź:  Prawidłowa nomenklatura to: 

 

 

Pytanie 20: 

W pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego brakuje 

opisu technicznego dla lampy M.076.00 lampa zabiegowa sufitowa (161000lux/5000K). Prosimy 

o potwierdzenie, że lampę tą należy uwzględnić w wycenie. Jeśli tak to zwracamy się do 

Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie specyfikacji technicznej ww. lampy. 

Odpowiedź:  Lampa jest w zakresie dostawy Wykonawcy. Specyfikacja wraz z zbiorczym 

plikiem “270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego 

(rev01) “ została załączona. Patrz Załącznik do odpowiedzi na pytania III.  

 

 

Pytanie 26: 

W pliku 270-IP-ZB-XX-SP-M-98300 - Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego 

podano urządzenie Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej terapii z urządzeniem do 

ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestaw. Brak specyfikacji technicznej tego urządzenia w 
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pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego. Prosimy o 

informację, czy urządzenie to należy uwzględnić w wycenie. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o specyfikacje techniczną tego urządzenia. 

Odpowiedź:  Most sufitowy jest w zakresie dostawy Wykonawcy. Specyfikacja wraz z 

zbiorczym plikiem “270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu 

Medycznego (rev01) “ została załączona. Patrz Załącznik do odpowiedzi na pytania III. 

 

Pytanie 31: 

W przedmiarze pakiet 1 występuje pozycja 1.1.22 komplet 3 koszy do segregacji odpadów w 

szafce pod umywalką blatową. Brak specyfikacji i ilości tego wyposażenia. Zwracamy się do 

Zamawiającego z pytaniem, czy pozycję tą należy uwzględnić w wycenie. Jeśli tak to prosimy 

również o uzupełnienie dokumentacji o parametry dla ww. pozycji. 

Odpowiedź:  Kosze do segregacji odpadów są w zakresie dostawy Wykonawcy. Opis 

parametrów wymienionych koszy znajduje się w specyfikacji (270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-

SST_B-13_Wyposazenie_Wewnetrzne)  w punkcie 2.2.1 przy pozycji Uc4.3. Informacja na 

temat ilości znajduje się w przedmiarze. 

 

Pytanie 32: 

W przedmiarze pakiet 1 występuje pozycja 1.2.23 rolety wertykalne. Brak specyfikacji i ilości tego 

wyposażenia. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy pozycję tą należy uwzględnić w 

wycenie. Jeśli tak to prosimy również o uzupełnienie dokumentacji o parametry dla ww. pozycji. 

Odpowiedź:  Rolety są w zakresie dostawy Wykonawcy. Rolety należy przyjąć w ofercie. 

Ilość zgodnie z opisami na rzucie (270-IP-ZB-B1-DR-A-03001_Rzut_Kondygnacji_B1_A) 

 

Pytanie 33: 

W dokumentacji technicznej brakuje informacji na temat parametrów technicznych m.in. 

wyposażenia niemedycznego, wyposażenia łazienkowego, zasłon prysznicowych, integracji 

monitorów, paneli, komputerów, kamer i głośników. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  Parametry wyposażenia niemedycznego łazienkowego znajduje się w 

Załącznik nr 1 [Opis Przedmiotu Zamówienia]- 5WSZK, brakujące parametry 

wyposażenia znajdują się w pliku (270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-SST_B-

13_Wyposazenie_Wewnetrzne) 

Parametry wyposażenia teletechnicznego, w tym elementów systemu integracji, znajdują 

się w specyfikacji (270-IP-ZB-XX-SP-T-61002) 
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Zasłony prysznicowe zostały zamienione na kabiny szklane ze szkłem mlecznym 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 [Opis Przedmiotu Zamówienia]- 5WSZK. 

 

Pytanie 35: 

Gb4.2 Dystrybutor rękawiczek dwa rozmiary: w wykazie wyposażenia podano symbol Gb.4.3 

dystrybutor rękawiczek trzy rozmiary. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który symbol i opis 

jest właściwy i który należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź:  Dystrybutory rękawiczek są poza zakresem Wykonawcy. 

 

Pytanie 37: 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego podanie minimalnych wymaganych parametrów dla 

zmywarki podblatowej oraz zmywarko-wyparzarki, pozycje 1.2.91 oraz 1 .2.92 z przedmiaru-

zamówienie opcjonalne -pakiet 1- wyposażenie kwaterunkowe i drobny sprzęt niemedyczny. 

Odpowiedź:  Opis wymienionych pozycji znajduje się w (270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-

SST_B-13_Wyposazenie_Wewnetrzne). Patrz Załącznik do odpowiedzi na pytania III. 

 

Pytanie 38: 

Prosimy o uzupełnienie opisu dla lampy zabiegowo-sufitowej (160000lux/5000K). 

Odpowiedź:  Specyfikacja wraz z zbiorczym plikiem “270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - 

Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego (rev01) “ została załączona. Patrz 

Załącznik do odpowiedzi na pytania III. 

 

Pytanie 39: 

W specyfikacji sprzętu medycznego brak jest opisu Mostu sufitowego dla jednego stanowiska 

intensywnej terapii z urządzeniem do ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp 

infuzyjnych, jest to  pozycja 1.2.34 z przedmiaru pakiet 2- wyposażenie medyczne pozostałe. 

Prosimy o uzupełnienie opisu lub wskazanie gdzie w dokumentacji znajduje się opis parametrów. 

Odpowiedź:  Opis znajduje się w Załącznik do odpowiedzi na pytania III. 

 

Pytanie 40: 

Prosimy o uzupełnienie opisu dla integracji pozycje 1.2.8, 1.2.9 oraz 1.2.10 przedmiaru pakiet 2- 

wyposażenie medyczne pozostałe. 

Odpowiedź:  Parametry wyposażenia teletechnicznego, w tym elementów systemu 

integracji, znajdują się w specyfikacji (270-IP-ZB-XX-SP-T-61002) 
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Pytanie 41: 

Prosimy o uzupełnienie opisu dla integracji pozycje 2.2.2, 2.2.3 oraz 2.2.4 przedmiaru pakiet 2- 

wyposażenie medyczne pozostałe. 

Odpowiedź:  Parametry wyposażenia teletechnicznego, w tym elementów systemu 

integracji, znajdują się w specyfikacji (270-IP-ZB-XX-SP-T-61002) 

 

Pytanie 42: 

Prosimy o uzupełnienie opisu dla integracji pozycje 1.2.9 - 1.2.10 przedmiaru pakiet 3- sala 

hybrydowa ( Monitor ścienny 55”4K+ panel sterujący, +PC 24”+klawiatura) 

Odpowiedź:  Parametry wyposażenia teletechnicznego, w tym elementów systemu 

integracji, znajdują się w specyfikacji (270-IP-ZB-XX-SP-T-61002) 

 

Pytanie 43: 

Prosimy o uzupełnienie opisu dla integracji pozycje 2.2.3 – 2.2.4 przedmiaru pakiet 3- sala 

hybrydowa.  (głośniki pasywne+ kamepra PTZ) 

Odpowiedź:  Parametry wyposażenia teletechnicznego, w tym elementów systemu 

integracji, znajdują się w specyfikacji (270-IP-ZB-XX-SP-T-61002) 

 

Pytanie 44: 

Prosimy o uzupełnienie opisu parametrów granicznych dla regału ze stali nierdzewnej, pozycja 

2.1.35 przedmiaru pakiet 2- wyposażenie medyczne pozostałe. 

Odpowiedź:  Regał ze stali nierdzewnej, liczba półek 6, nośność każdej półki 40 kg. 

Rozmiary dostosowane do aranżacji wnętrza zgodnie z przekazanymi rzutami. 

 

Pytanie 45: 

Prosimy o uzupełnienie opisu parametrów granicznych dla stanowiska do pobierania krwi, 

pozycja 2.1.37 przedmiaru pakiet 2- wyposażenie medyczne pozostałe. 

Odpowiedź:  Parametry sprzętu zostaną przekazane w opracowaniu “270-IP-ZB-XX-SP-

A-00015-02-SST_B-13_Wyposazenie_Wewnetrzne" 

 

Pytanie 47: 

Informujemy, że w specyfikacji wyposażenia i sprzętu medycznego brak jest również stanowiska 

do przewijania niemowląt, pozycja 2.2.15 przedmiaru pakiet 2- wyposażenie medyczne pozostałe. 
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Odpowiedź:  Parametry sprzętu zostaną przekazane w opracowaniu “270-IP-ZB-XX-SP-

A-00015-02-SST_B-13_Wyposazenie_Wewnetrzne" 

 

Pytanie 48: 

Prosimy o uzupełnienie opisu o minimalne wymagania wykonania y=umywalki chirurgicznej na 3 

stanowiska poz. 2.2.32 przedmiaru pakiet 2- wyposażenie medyczne pozostałe. 

Odpowiedź:  Parametry sprzętu zostaną przekazane w opracowaniu “270-IP-ZB-XX-SP-

A-00015-02-SST_B-13_Wyposazenie_Wewnetrzne" 

 

Pytanie 49: 

Prosimy o wskazanie jakiego typu kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczne ma na myśli 

Zamawiający w poszczególnych przedmiarach. Brak doprecyzowania typu D lub H uniemożliwia 

wycenę. 

Odpowiedź:  Prawidłowa nomenklatura to: 

 

 

Pytanie 54: 

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu modele Wykonawcze celem potwierdzenia 

ich stopnia LOD ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dysponuje wyłącznie modelami w otwartym formacie .ifc, 

które zostaną udostępnione Wykonawcom w ramach przetargu. 

 

Pytanie 55: 

Czy Zamawiający udostępni, wybranemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy, 

modele wykonawcze do dalszego ich rozwoju, czy Wykonawca ma założyć w cenie ryczałtowej 

wykonanie modeli Wykonawczych w oparciu o dokumentację wykonawczą.? 
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Odpowiedź:  Zamawiający dysponuje wyłącznie modelami w otwartym formacie .ifc, w 

związku z wymaganym poziomem szczegółowości należy założyć wykonanie modeli 

powykonawczych i modeli do zarządzania budynkiem.  

 

Pytanie 66: 

Ile licencji dla platformy CDE należy zapewnić Zamawiającemu na etapie gwarancji? 

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje utrzymania w trakcie realizacji 10 kont, natomiast po 

zakończeniu wystarczą 2 konta przez okres 12 miesięcy. 

 

Pytanie 69: 

W punkcie 12.1. EIR, zapisano: „Aby zniwelować ilość występujących kolizji Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji Zadania przeprowadzi audyt wykrywania ich na modelach 

stworzonych w ramach Projektu Wykonawczego i dostarczy raport z wykrywania kolizji 

Zamawiającemu. W przypadku wykrycia kolizji mogących negatywnie oddziaływać na postęp 

realizacji obiektu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć rozwiązania zamienne pozwalające na ich 

uniknięcie." Zwraca się uwagę, na konieczność akceptacji zmian przez Projektanta i 

kwalifikowania zmian przez Projektanta jako zmiany istotne lub nieistotne w myśl art. 36a Prawa 

Budowlanego. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za błędy projektowe, w tym 

błędy koordynacyjne w dokumentacji, której nie opracowywał, a kalkulacja ryzyka związanego z 

błędami projektowymi, zarówno terminowego jak i kosztowego, sprowadza się do założenia 

wykonania projektu wykonawczego od podstaw, bez możliwości oszacowania ryzyka z tytułu 

braku akceptacji dokumentacji zamiennej przez autora projektu. W przypadku podtrzymania 

zapisu należy założyć czas na projektowanie i uzyskanie ewentualnej zmiany decyzji pozwolenia 

na budowę, gdy dokumentacja zamienna wprowadzi do projektu zmiany istotne. W związku z 

związku z powyższym wnioskuje się o wykreślenie punktu 12.1. EIR w całości. 

Odpowiedź: Punkt 12.1 zostaje wykreślony w całości. 

 

Pytanie 71: 

Cele BIM nakreślone w EIR definiują zbyt ogólnie zadania przedstawione do realizacji. Prosimy o 

wyjaśnienia: 

a) (EIR pkt.4 poz.l tabela) - Kontrola postępu prac w oparciu o model BIM. Wszystkie elementy 

wykonane na budowie powinny być na bieżąco wprowadzane do modeli BIM. - Co Zamawiający 

rozumie pod pojęciem „wprowadzane". Modele wykonawcze są już opracowane. Co jest 

miernikiem wykonania celu.? 
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b) (EIT pkt.4 poz.2 tabela) - Kontrola zgodności wykonywanych prac z założeniami 

projektowymi wszystkich branż w oparciu o metodologię BIM. W zakresie GW nie jest 

opracowanie i koordynacja dokumentacji wykonawczej opracowanej i przekazanej przez 

Zamawiającego. Prosimy o usunięcie zapisu 

c) (EIR pkt 4 poz. 4, 5, 6 tablea).Opracowanie harmonogramów, symulacji oraz przedmiarów i 

kosztorysów w oparciu o BIM 4D i 5D. Wykorzystanie modelu BIM do zarządzania placem 

budowy. BIM 4d i 5d tworzy się w oparciu o harmonogram i kosztorys. Model nie może być 

podstawą takiego opracowania. Przedmiary do oferty opracowywane są na podstawie 

dokumentacji 2d. Prosimy o wyjaśnienie jak ten cel ma zostać zrealizowany lub o usunięcie 

zapisu. Jak zarządzanie placem budowy będzie przekładać się na pozycję nr 6 tabeli? Co będzie 

miernikiem. 

d) (EIR pkt 4 poz. Tabela) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w metodologii BIM 

oraz przygotowanie modelu AIM (Model Informacji o Aktywach). W jaki sposób model AIM 

będzie wykorzystany przez Zamawiającego? Uszczegółowienie tego celu pozwoli zaproponować 

w ofercie najbardziej optymalne rozwiązanie. 

e) (EIR pkt 4 poz. Tabela) Przygotowanie tabel do zarządzania obiektem w standardzie COBie. 

Pkt 9 - prosimy o całkowite usunięcie celu Zamawiającego. Przygotowanie AIM oraz COBIE nie 

będzie mieć wpływu na obniżenie kosztów związanych z eksploatacją obiektu. Będzie mieć 

jedynie na usprawnienie administrowania danymi do tego celu. 

Odpowiedź:  

a. Zamawiający oczekuje opracowania przez Wykonawcę modeli wiernie 

odzwierciedlających faktyczny stan zrealizowanych prac. Tj. aktualizację dokumentacji 

wykonawczej o zmiany powstałe w wyniku realizacji prac oraz uszczegółowienie 

elementów.  

b. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie kontrolował przeprowadzane prace z 

założeniami przyjętymi w modelu, tj. wykona roboty budowlane w sposób możliwie 

zgodny z modelem.  

c. Przedmiary i Kosztorysy są wykonane tradycyjną metodą (2D) Harmonogram ma 

przygotować Wykonawca który wygra przetarg. 

d. Obecnie modele AIM będą wykorzystywane jako repozytorium informacji o 

budynkach, ich wyposażeniu i wykończeniu. Model AIM będzie wykorzystywany do 

bieżącego utrzymania infrastruktury w pożądanym stanie technicznym (planowane 

przeglądy i serwisy), jak również do usuwania awarii. W przyszłości planuje się integrację 

modeli z platformą do zarządzania budynkiem. 
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e. Tabela COBIE jest konieczna ze względu na platformy do zarządzania budynkiem, 

które w przyszłości mają zostać wdrożone do administracji obiektem.  

 

Pytanie 73: 

Ze względu na zbyt słabo rozwiniętą technologię i brak niezawodnych narzędzi do realizacji 

kontraktu zgodnie z założeniami BIM 4d i 5d nie ma możliwości zrealizowania tych założeń. W 

takim wypadku kwestie rozliczeń i zaawansowania harmonogramu trzeba będzie prowadzić 

równolegle metodą tradycyjną i z wykorzystaniem modelu bez gwarancji zbieżności wyników. 

Działanie takie generuje dla zamawiającego dodatkowy koszty bez osiągnięcia zakładanych w EIR 

celów, w związku z powyższym wnioskuje się o usunięcie zapisów w zakresie 

harmonogramowania i rozliczeń w oparciu o model. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z realizacji założeń BIM 4D i 5D. 

 

Pytanie 74: 

Czy Zamawiający w Art. 5.10. Aktu Umowy zmieni słowa „jednak nie później niż w terminie 

wskazanym przez tego Zamawiającego" na słowa „jednak nie później niż w terminie wskazanym 

przez tego Zamawiającego (który jednak nie będzie krótszy niż 3 Dni Robocze)"? 

Odpowiedź:  Nie. 

 

Pytanie 78: 

Czy Zamawiający usunie Art. 11.4. akapit czwarty Aktu Umowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 79: 

Czy Zamawiający nada dla Art. 15.1. akapit drugi Aktu Umowy następującą treść „Zamawiający 

zapewni swoje współdziałanie jedynie w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie niezbędne do 

wykonania przez Wykonawcę Robót przedmiotu Umowy"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 89: 

Czy Zamawiający w Art. 86.1. Aktu Umowy zmieni słowa „30 Dni" na słowa „14 Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 96: 
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Czy Zamawiający w Art. 108.6. Aktu Umowy zmieni słowa „60 Dni" na słowa „30 Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 99: 

Czy Zamawiający w Art. 112.4. Aktu Umowy zmieni słowa „60 (sześćdziesiąt) Dni" na słowa „30 

(trzydzieści) Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 111: 

Czy Zamawiający w Art. 133.12.1., 133.12.2., 133.12.14.3. Aktu Umowy zmieni słowa „2 000 zł 

(dwa tysiące złotych)" na słowa „1 000 zł (jeden tysiąc złotych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 112: 

Czy Zamawiający w Art. 133.12.3. Aktu Umowy zmieni słowa „20 000 zł (dwadzieścia tysięcy 

złotych)" na słowa „5 000 zł (pięć tysięcy złotych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 113: 

Czy Zamawiający w Art. 133.12.4., 133.12.6., 133.12.9., 133.12.14.2., 133.12.15. Aktu Umowy 

zmieni słowa „5 000 zł (pięć tysięcy złotych)" na słowa „2 000 zł (dwa tysiące złotych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 114: 

Czy Zamawiający w Art. 133.12.5., 133.12.7., 133.12.8., 133.12.14.1. Aktu Umowy zmieni słowa 

„3 000 zł (trzy tysiące złotych)" na słowa „1 000 zł (jeden tysiąc złotych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 115: 

Czy Zamawiający w Art. 133.12.10., 133.12.12., 133.12.13. Aktu Umowy zmieni słowa „10 000 zł 

(dziesięć tysięcy złotych)" na słowa „2 000 zł (dwa tysiące złotych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 116:  
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Czy Zamawiający w Art. 133.12.11. Aktu Umowy zmieni słowa „7000 zł (siedem tysięcy 

złotych)" na słowa „2 000 zł (dwa tysiące złotych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 118: 

Czy Zamawiający w § 3 ust. 2 Karty Gwarancyjnej (Zał. 9 do Aktu Umowy) zmieni dla „Awarii 

uniemożliwiających użytkowanie budynku lub części pomieszczeń, instalacji i urządzeń bądź 

zagrażającej życiu i zdrowiu" wymagane czasy reakcji odpowiednio na 12 godzin (Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu naprawy), 24 godziny (Usunięcie awarii w stopniu 

zabezpieczającym bezpieczną eksploatację) i 48 godzin (Całkowite usunięcie awarii)? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 119: 

Czy Zamawiający w § 3 ust. 2 Karty Gwarancyjnej (Zał. 9 do Aktu Umowy) zmieni dla „Awarii 

pozostałych" wymagane czasy reakcji odpowiednio na 24 godziny (Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu naprawy) i 72 godziny (Całkowite usunięcie awarii)? 

Odpowiedź:  Zamawiający w § 3 ust. 2 Karty Gwarancyjnej (Zał. 9 do Aktu Umowy) 

zmieni dla „Awarii pozostałych" wymagane czasy reakcji odpowiednio na 12 godziny 

(Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu naprawy) i 72 godziny 

(Całkowite usunięcie awarii). 

 

Pytanie 122: 

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące osoby Specjalisty-technologa medycznego z pkt 11.1.4.1.8 SWZ. 

W związku z tym, że w większości Zamówień publicznych dotyczących budowy obiektów służby 

zdrowia nie jest ustanawiana po stronie Wykonawcy funkcja technologa medycznego, prosimy o 

odpowiedź czy za równoważne zostanie uznane doświadczenie osoby w prowadzeniu nadzoru 

autorskiego w zakresie technologii medycznej? Z reguły w umowach na prace projektowe 

znajdują się zapisy mówiące, że autorzy projektu technologii medycznej wraz z wyposażeniem 

medycznym sprawują nadzór autorski nad dostarczanym i montowanym sprzętem oraz dokonują 

weryfikacji czy montowane urządzenia odpowiadają warunkom przewidzianym w dokumentacji 

projektowej. Skutkiem tego w przeważającej części zamówień publicznych, gdzie w zakresie 

Wykonawcy, poza pracami budowlanymi były dostawy wyposażenia medycznego (nierzadko o 

wartościach ponad l0mln) nie wprowadzano dodatkowego stanowiska technologa medycznego 

aby nie powielać zakresu obowiązków projektanta technologii. 
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Odpowiedź:  Zamawiający uznaje za równoważne doświadczenie osoby w prowadzeniu 

nadzoru autorskiego w zakresie technologii medycznej.  

 

Pytanie 136 

Czy system identyfikacji wizualnej jest w zakresie Generalnego Wykonawcy? 

Odpowiedź:  Tak. 

 

Pytanie 140 

W przedmiarach brakuje wyposażenia łazienek np. dozowników. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów. 

Odpowiedź:  Dozowniki – Dystrybutory np. ręczników papierowych są poza zakresem 

dostawy Wykonawcy.         

             

Pytanie 153 

Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z przedmiarem inwestora dostawa dozowników w 

sanitariatach jest wyłączona z zakresu oferty. 

Odpowiedź:  Dozowniki są poza zakresem oferty Wykonawcy. 

 

Pytanie 155 

Prosimy o potwierdzenie zakresu rzeczowego wyposażenia jakie należy ująć w ofercie. W 

szczególności dotyczy to podziału na zakres wyposażenia podstawowego, wyposażenie 

wyłączone z zakresu oferty oraz zakresu objętego prawem opcji. Punkt 9.2.1 odsyła do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), ale w treści wskazanego Załącznika brak jest  

przywołanej w treści SWZ części „Zakres opcjonalny”. W części 6: „WYPOSAŻENIE 

KWATERUNKOWE ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY” jest informacja że „Wyposażenie 

kwaterunkowe – osprzęt hydrauliczny i wyposażenie montowane na stałe w łazienkach 

przewidziane jest jako zamówienie podstawowe. Wyposażenie kwaterunkowe – wyposażenie 

ruchome łazienek przewidziane jest jako zamówienie opcjonalne - pakiet 1 - Wyposażenie 

kwaterunkowe i drobny sprzęt niemedyczny i zawarte jest w przedmiarze.” W kwestii sprzętu 

medycznego jest jedynie informacja o nazwie bloków dla pakietów 2 do 5, jednak bez 

szczegółowego zakresu tych pakietów. Jeżeli podstawą wyceny są przedmiary ujęte w projekcie to 

prosimy o potwierdzenie że w wycenie podstawowej oraz opcji należy uwzględnić elementy 

wyposażenia ujęte w przedmiarach, a elementy tam nie ujęte nie są objęte niniejszym 

postępowaniem. 
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Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że ilość i rodzaj wyposażenia oraz sprzętów 

medycznych wchodzącego w zakres dostawy opcjonalnej jest zgodna z przedmiarami 

robót z pakietów od 1 do 5. 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 2 Pozostały sprzęt medyczny - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 3 sala hybrydowa - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 4 Centralna Sterylizatornia - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 5 Patomorfologia - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - wyposażenie kwaterunkowe GW - pakiet 1 PRZEDMIAR.pdf 

 

Pytanie 156 

Prosimy o potwierdzenie czy całość wyposażenia ujętego w Specyfikacji (Zestaw Odpowiedzi nr 

1) jest przedmiotem wyceny. Jeśli nie to prosimy o dokładne określenie zakresu. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że ilość i rodzaj wyposażenia oraz sprzętów 

medycznych wchodzącego w zakres dostawy opcjonalnej jest zgodna z przedmiarami 

robót z pakietów od 1 do 5. 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 2 Pozostały sprzęt medyczny - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 3 sala hybrydowa - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 4 Centralna Sterylizatornia - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 5 Patomorfologia - przedmiar.pdf 

-2022-05-04 - wyposażenie kwaterunkowe GW - pakiet 1 PRZEDMIAR.pdf 

 

Pytanie 157 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98201-00 - Blok 

operacyjny” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 158 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98202-00 - Centralna 

Sterylizatornia” jest objęte postępowaniem przetargowym i należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 159 
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Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98203-00 - Kliniczny 

Oddział Neurologiczny” jest objęte postępowaniem przetargowym i należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 160 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98204-00 – OaiIT” jest 

objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 161 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98205-00 - Oddział 

Neurochirurgii” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 162 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98205-00 - Oddział 

Okulistyczny” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 163 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98206-00 - Oddział 

Okulistyczny” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 164 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98207-00 - Oddział 

Otolaryngologiczny” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 
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Pytanie 165 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98208-00 - Oddział 

Rehabilitacyjny” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 166 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98209-00 - Oddział 

Udarowy” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 167 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98210-00 -Zakład 

Analityki lekarskiej” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 168 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98211-00 - Zakład 

Patomorfologii” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 169 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98212-00  - Szatnie” jest 

objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 

do 5. 

 

Pytanie 170 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98213-00  - Strefa 

wejściowa, Komunikacja ogólna” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 
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Odpowiedź:  Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 

do 5. 

 

Pytanie 171 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu „270-IP-ZB-XX-SH-M-98214-00  - 

Pom.Technicze, Magazyny” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 

do 5. 

 

Pytanie 172 

Czy wyposażenie przedstawione w zestawieniu : „270-IP-ZB-XX-SH-M-98215-00  - Pom.z bud. 

nr 4, Pom Ogólne” jest objęte postępowaniem przetargowym i  należy je wycenić? 

Odpowiedź:  Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 

do 5. 

 

Pytanie 173 

Czy całość wyposażenia ujęta na rysunkach rzutów kondygnacji jest przedmiotem oferty w 

przetargu. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie kompletnego zestawienia. 

Odpowiedź:  Nie. Wycenić należy wyposażenie zawarte w przedmiarach robót z 

pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 176 

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych atestów, 

certyfikatów, ani Deklaracji Zgodności. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga złożenia wskazanych dokumentów wraz z ofertą 

 

Pytanie 177 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga składania tabel z potwierdzeniem 

poszczególnych parametrów wyposażenia medycznego. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga złożenia wskazanych dokumentów wraz z ofertą 

 

Pytanie 197 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał załączenia materiałów potwierdzających 

zaoferowane parametry, takich jak: foldery producenta, instrukcje obsługi, karty katalogowe i 
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certyfikaty zgodności i rejestracji urządzeń medycznych dołączone do oferty, co ma wpływ na 

otrzymanie przez Zamawiającego, wyposażenia, którego potrzebuje i wymaga? 

Odpowiedź:  Nie będzie wymagał 

 

Pytanie 198 

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 

Odpowiedź:  Nie 

 

Pytanie 239 

Czy zamawiający przekaże modele BIM z etapu projektowania Wykonawcy, a jeżeli tak no na 

jakim etapie? 

Odpowiedź:  Modele BIM zostaną przekazane wykonawcom niezwłocznie po ich 

uzyskaniu przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 243 

W Przedmiarze poz.1.3  jest wskazany wykop na odkład około 5750 m3 – proszę o wskazanie 

miejsca odkładu? 

Odpowiedź:  Na terenie Szpitala brak jest miejsca na składowanie humusu lub ziemi, w 

związku z tym znalezienie i opłacenie miejsca składowania humusu oraz ziemi z 

wykopów poza terenem Szpitala jest w zakresie Wykonawcy. 

 

Pytanie 264 

Czy zamawiający przewiduje dostawę angiografu (z późniejszą instalacją) z fakturowaniem i 

płatnością przed terminem odbioru końcowego? 

Odpowiedź:  Dostawa angiografu jest w zakresie opcjonalnym Wykonawcy w pliku 

przedmiaru ”2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 3 sala hybrydowa – przedmiar” 

 

Pytanie 308 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie modelu bim w formacie .rvt lub formacie otwartym .ifc 

celem zapewnienia transparentnej konkurencyjności dla firm wykonawczych. 

Odpowiedź:  Zamawiający udostępni pliki .ifc 

 

Pytanie 309 
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Prosimy o udostępnienie modelu bim w formacie natywnym celem poprawnej kalkulacji kosztów 

metodologii i procesów BIM wymaganych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający udostępni pliki .ifc 

 

Pytanie 337 

Par. 112.4 : wnosimy o 30 dniowy termin płatności FV przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne. 

 

Pytanie 360 

30. Art77  ust 2 -  prosimy o modyfikację: Wykonawca rozpocznie roboty po przekazaniu 

wyłącznie jemu placu budowy w całości. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne z uwagi na konieczność 

prawidłowego funkcjonowania Szpitala i rozległość prowadzonych prac. 

 

Pytanie 420 

W nawiązaniu do art. 53 wzoru umowy, prosimy o wskazanie wysokości odpłatności za 

udostępnienie i zużycie mediów na potrzeby budowy, oraz potwierdzenie, że punkty przyłączania 

wszystkich mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy. 

Odpowiedź: Wysokości opłata za udostępnianie i zużycie mediów będzie naliczane 

zgodnie z fakturami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że 

punkty przyłączenia wody, kanalizacji i energii elektrycznej znajdują się na terenie 

Szpitala.  

 

Pytanie 492 

Po czyjej stronie jest wycinka drzew i opłaty administracyjnej z tym związane? 

Odpowiedź: Pozostałe wycinki i opłaty administracyjne są po stronie Wykonawcy. 

Zakres wycinki drzew i krzewów wykonanych zgodnie z odrębnym postępowaniem 

przetargowym znajduje się w pliku „270-IP-00-XX-TD-A-00004 - Załącznik_nr_3 - 

drzewa wycięte”. 

 

Pytanie 493 

Prosimy o informację czy nasadzenia zastępcze są w zakresie oferty , jeśli tak to prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji o której mowa w projekcie zielenie.  
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Odpowiedź: Nasadzenia zastępcze oraz opłaty administracyjne są po stronie 

Wykonawcy. Zakres wykonanych nasadzeń zastępczych znajduje się w pliku 

„Nasadzenia zastępcze - 5WSZK”. 

 

Pytanie 507 

Prosimy o przekazanie jednoznacznego zakresu wycinek, jakie pozostaną do wykonania w 

ramach niniejszego zadania po wykonaniu zadania 91721 – wykonanie wjazdu od strony ul. 

Prądnickiej. 

Odpowiedź:: W pliku „270-IP-00-XX-TD-A-00004 - Załącznik_nr_3 - drzewa wycięte” 

znajdują się wyszczególniono wszystkie wycięte drzewa natomiast w pliku „Nasadzenia 

zastępcze - 5WSZK” pokazane są wszystkie wykonane nasadzenia zastępcze. Pozostałe 

wycinki drzew i nasadzenia zastępcze oraz przesadzenia drzew są w zakresie prac 

Wykonawcy. Opłaty administracyjne związane z w/w robotami są również w zakresie 

oferty Wykonawcy. 

 

Pytanie 512 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Odpowiedź:: 

 

Pytanie 515 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 522 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.203.00_ Zgrzewarka rotacyjna - z auto nadrukiem:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane urządzenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 

Odpowiedź:: Zgrzewarka rotacyjna jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 523 



Strona 20 z 43 
 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.206.00_ Obcinarka rękawów, typH - 750mm, z dystrybutorem 1poziom:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane urządzenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 

Odpowiedź:: Obcinarka rękawów, typH jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 524 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.207.00_ LED z lupą - 550lx, stanowiskowa:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane urządzenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 

Odpowiedź:: Lampa LED z lupą – 550Lx jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 525 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.207.00_ LED z lupą - 550lx, stanowiskowa:  

Czy Zamawiający dopuści lupę podświetlaną o parametrach poniżej: 

Lampa z soczewką podświetlaną 

Średnica soczewki 200 mm (±10%) 

Powiększenie min. +3 dioptrie 

Podświetlenie soczewki 

Zasilanie 230V, 50 Hz 

Konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji 

Odpowiedź:: Lampa LED z lupą – 550Lx jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 526 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.208.01_ Wózek do arkuszy papieru, typT- stal nierdz., z półką dolną:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane wyposażenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 
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Odpowiedź:: Wózek do arkuszy papieru, typT- stal nierdz., z półką dolną jest poza 

zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 527 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.217.00 _ Wózek mat. sterylnych, zamknięty, typA - 6StU, 2drzwiowy: Prosimy o 

wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane wyposażenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 

Odpowiedź:: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 528 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.217.02 _ Wózek mat. sterylnych, zamknięty, typA - 3StU, 1drzwiowy:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane wyposażenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 

Odpowiedź:: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 529 

Dot. Zestawienia 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego („Tom III 

/ 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej” – odpowiedzi z nia 24.05.2022r.): 

Dot. M.285.00_ Wózek transp. otwarty, typR - 100x50x85, 2poziom., stal nierdz:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane wyposażenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 

Odpowiedź:: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 530 

Dot. M.401.00_ Pistolet typu Selecta do mycia i suszenia - wąż sprężynowy, 8 końcówek:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

Uzasadnienie: Wyspecyfikowane wyposażenie nie podlega klasyfikacji dot. wyrobów medycznych. 

Odpowiedź:: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 
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Pytanie 542 

Prosimy o potwierdzenie, że jedynymi dokumentami składnymi wraz z oferta są dokumenty 

opisane w punkcie 12.1. SWZ ( Dokumenty ofertowe). 

Odpowiedź: potwierdzamy. 

 

Pytanie 543 

Prosimy o potwierdzenie, że kompletna wymagana kadra zgodnie z warunkami udziału 

„zdolności technicznej lub zawodowej" dla tego postępowania jest opisana w punkcie 11.1.4.1. 

SWZ. 

Odpowiedź:: Pełny wykaz personelu znajduje się w pkt. 4 Załącznika nr 1 [Opis 

Przedmiotu Zamówienia]- 5WSZK.  

 

Pytanie 564 

M.053.00_ Automatyczna drukarka do oznaczania kasetek pozycja 2.  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie funkcjonalności jaka kryje się pod pojęciem BRAMKA Y. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 565 

M.053.00_ Automatyczna drukarka do oznaczania kasetek pozycja 3.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drukarki z prędkością nadruku 12 kasetek na minutę co 

daje 5 sekund na kasetkę, przy czym czas ten liczony jest dla całego procesu: to jest od pobrania 

kasetki do jej umieszczenia w stacji odbiorczej. Podawany przez niektórych producentów krótszy 

czas dotyczy samego etapu nadruku kasetki i nie uwzględnia czasu potrzebnego na obsługę 

procesu, w związku z czym relatywny czas nadruku na jednej kasetce jest dłuższy niż opisane 3,5 

sekund. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 566 

M.053.00_ Automatyczna drukarka do oznaczania kasetek pozycja 6.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drukarki do nadruku laserowego, nie wymagającej 

stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych takich jak taśmy, lampy UV, są to elementy 

które zwiększają koszt pracy na urządzeniu. Dodatkowo w bieżącej sytuacji w której znacząco 

zaburzone zostały łańcuch dostaw produkty te mogą być czasowo niedostępne co może 

uniemożliwiać pracę na drukarce. Obecnie nadruk laserowy jest w Polsce najczęściej stosowanym 
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nadrukiem na kasetkach histopatologicznych, jedynym wymaganym materiałem zużywalnym są 

popularne i dostępne od kilku producentów kasetki do nadruku laserowego, zatem jest to 

rozwiązanie lepsze od opsianego. W przypadku braku zgody prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 567 

M.066.00 _ Wirówka cytologiczna Pozycja 3.  

Prosimy Zmawiającego o wykreślenie niniejszego parametru. Parametr ten nie jest 

charakterystyczny dla cytowirówek, tylko dla wirówek ogólnego przeznaczenia. Może wystąpić w 

wirówkach które mają funkcję wirowania płynów cytologicznych ale wynika to z faktu stosowania 

tych samych podzespołow przez producenta. Zamawiający wskazuje w tytule iż wymaga 

urządzenia dedykowanego do badań cytologicznych, dlatego parametr w postaci RCF określony 

jako maksymalny 1175xg nie ma zastosowania. W przypadku braku zgody prosimy o 

uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 568 

M.066.00 _ Wirówka cytologiczna Pozycja 5.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wirówki cytologicznej w której nastawianie czasu 

odbywa się w zakresie od 1 do 99 minut. Jest to parametr równoważny ponieważ skrajne wartości 

wymagane przez Zamawiającego nie mają przełożenia na funkcjonalność procesu i wynikają 

wyłącznie z parametrów programatora użytego w danym typie urządzenia. W przypadku braku 

zgody prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 569 

M.066.00 _ Wirówka cytologiczna Pozycja 8. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wirówki w której użytkownik może zdefiniować do 23 

programów, jest to ilość przewyższająca realne zapotrzebowanie pracowni korzystających z 

wirówek cytologicznych zarówno do badan diagnostycznych jak I naukowych. Opcja 100 

programów dostępna w niektórych wirówkach cytologicznych wynika z ujednolicenia 

sterowników u producentów wykonujących rozwiązania różnych typów (wirówki cytologiczne, 

diagnostyczne etc.) ale nie przekłada się na realną diagnostykę. W przypadku braku pozytywnej 

odpowiedzi prosimy o przedstawienie listy 100 programów jakie Zamawiający planuje wdrożyć.   
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Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 570 

M.066.00 _ Wirówka cytologiczna Pozycja 9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci wyświetlacza typu 

LED. Oferowany wyświetlacz jest odporny na odczynniki stosowane w procesie. W przypadku 

braku zgody prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 571 

M.066.00 _ Wirówka cytologiczna Pozycja 10.  

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie niniejszego parametru. Parametr ten nie jest 

charakterystyczny dla cytowirówek, tylko dla wirówek ogólnego przeznaczenia. Może wystąpić w 

wirówkach które mają funkcję wirowania płynów cytologicznych ale wynika to z faktu stosowania 

tych samych podzespołów przez producenta. Zamawiający wskazuje w tytule iż wymaga 

urządzenia dedykowanego do badań cytologicznych, dlatego możliwość przełączania pomiędzy 

RCF a RPM nie ma tutaj zastosowania. Istotny jest wskaźnik RPM który dobierany jest do 

różnych typów materiału cytologicznego. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 572 

M.066.00 _ Wirówka cytologiczna Pozycja 16 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 405 x 620 x 240/625 mm (szerokość x 

głębokość x wysokość opuszczonej pokrywy/wysokość podniesionej pokrywy). W przypadku 

braku zgody prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 573 

M.066.00 _ Wirówka cytologiczna Pozycja 17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z wagą do 32 kg. Określenie tak wąskiego 

zakresu wagowego stanowi ograniczenie konkurencji do wyłącznie 1 urządzenia. W przypadku 

braku zgody prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 
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Pytanie 574 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu o wymiarach całkowitych: 1570 x 790 x 89 

(szerokość całkowita x głębokość x wysokość). Zwracamy uwagę, iż różnica w wymiarach takich 

jak głębokość czy wysokość jest kosmetyczna ponieważ jest to zaledwie kilka cm, zaś cały system 

jest znacznie krótszy co pozwala na lepszą organizację miejsca w pracowni. W przypadku braku 

zgody prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 575 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu wyposażonego w koszyczki o pojemności 20 

szkiełek  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 576 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu pozwalającego na jednoczesne 

przeprowadzenie do 15 koszyków.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 577 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 9 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu posiadającego 41 stacji roboczych  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 578 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 10 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu posiadającego 26 stacji odczynnikowych o 

pojemości 320 ml każda, bez podziału na zdefiniowane grupy  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 579 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 11 
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu posiadającego 6 stacji wodnych bez regulacji 

ciśnienia 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 580 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 12 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu posiadającego 2 stacje załadowcze i 2 stacje 

rozładowcze.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 581 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 14 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu pozwalającego na utworzenie 50 programów 

każdy po 50 kroków.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 582 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 15 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu z pełną regulacją czasów barwienia w zakresie 

do 59 min, 59s, skok co 1.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 583 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 17 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bez systemu zarządzania odczynnikami 

działającego w oparciu o zużycie poszczególnych odczynników, ale wskazujący informację o 

potrzebie wymiany odczynnika po ilości zadanych cykli.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 584 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 22 

Prosimy o dopuszczenie barwiarki pracującej ze szkiełkami o następujących wymiarach: 24 x 40, 

24x 50, 24 x 55. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 
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Pytanie 585 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 23 

Prosimy o dopuszczenie barwiarki z możliwością pracujący ze szkiełkami w podajnikach po 500 

sztuk 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 586 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 24 

Wnosimy do Zamawiającego o wykreślenie niniejszego parametru ponieważ jest on 

charakterystyczny wyłącznie dla systemu do barwienia i zaklejania firmy Sakura co stanowi 

ograniczenie konkurencji.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 587 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 25 

Prosimy o dopuszczenie barwiarki be funkcji automatycznego czyszczenia igły po każdym użyciu.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 588 

M.065.00 _ Barwiarka z nakrywarką pozycja 26 

Prosimy o dopuszczenie barwiarki bez możliwości podłączenia medium zaklejającego w 

oryginalnych opakowaniach.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 589 

Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szybkiego automatycznego procesora (bez 

mikrofali) z obrotową pochyloną komorą z podgrzewanymi odczynnikami i kontrolowaną zmianą 

ciśnienia w retorcie – skracający proces przeprowadzania materiałów przy zastosowaniu 

standardowych odczynników 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 590 
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Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednej retorty na odczynniki chemiczne i 

parafinę, retorta obrotowa (bez mieszadeł magnetycznych). Pokrywa retorty. niepodgrzewana 

przeszklona umożliwiająca wizualną kontrolę procesu. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 591 

Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości przeprowadzenia do 300 

standardowych kasetek histopatologicznych w programie szybkim, nie mikrofalowym. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 592 

Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maksymalnych czasów przeprowadzania 

materiału tkankowego dla poszczególnych wymiarów: 

- Materiał biopsyjny o wymiarach  1 x 1 x 20 mm i 3 x 1 x 20 mm – pełny wsad 300 

kasetek do 2 godzin  

- materiał o wymiarach 3 x 20 x 20 mm  - pełny wsad 300 kasetek do 5 godzin 

– materiał o wymiarach 5 x 20 x 20 mm – pełny wsad 300 kasetek do 7 godzin 

 

– materiał o wymiarach dużych 5 x 45 x 60 mm – pełny wsad 300 kasetek do 15 godzin 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 593 

Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maksymalnych czasów przeprowadzania 

materiału tkankowego z dokładaniem materiału tkankowego podczas trwania procesu dla 

poszczególnych wymiarów (bez mikrofali): 

- Materiał biopsyjny o wymiarach  1 x 1 x 20 mm i 3 x 1 x 20 mm – pełny wsad 300 

kasetek do 2 godzin  

- materiał o wymiarach 3 x 20 x 20 mm  - pełny wsad 300 kasetek do 5 godzin 

– materiał o wymiarach 5 x 20 x 20 mm – pełny wsad 300 kasetek do 7 godzin 

– materiał o wymiarach dużych 5 x 45 x 60 mm – pełny wsad 300 kasetek do 15 godzin 
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Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 594 

Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie procesora z 1 portem USB i wbudowanym 

fabrycznie UPS 

 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 595 

Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 22. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie procesora który umożliwia 

przeprowadzenie materiałów dużego formatu (tzw. Super Mega) o wymiarach 5 x 45 x 60mm  w 

kasetkach typu Super Mega w przeznaczonych do tego statywach umożliwiających 

przeprowadzenie do 42 kasetek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 596 

Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 23. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie statywów do przeprowadzenia materiału  w 

programie szybkim (bez mikrofali) do 300 kasetek.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 597 
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Dotyczy M.056.00 Procesor Hybrydowy 

Dot. Poz. 23. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie procesora który posiada wbudowany 

system UPS i nie wymaga dodatkowego podłączenia 2 szt. UPS 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 598 

Dotyczy M.055.00 Szafa wentylowana formalinowa. 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy o wymiarach: szerokość 1200mm x 

głębokość 600mm, wysokość 2000mm 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 599 

Dotyczy M.055.00 Szafa wentylowana formalinowa  

Dot. Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednego uniwersalnego filtra odpowiedniego 

do filtrowania formaliny 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 600 

Dotyczy M.055.00 Szafa wentylowana formalinowa  

Dot. Poz. 5, 7, 8, 9 , 10, 12, 14. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymagań w punktach 5, 

7, 8 , 9, 10, 12, 14 i umożliwienie zaproponowania szafy z podłączeniem do wyciągu szpitala. 

Takie rozwiązanie jest lepsze pod względem wydajności wyciągu oparów z szafy, jest 

rozwiązaniem tańszym w zakupie i eksploatacji. Dodatkowo szafy z wbudowanym wentylatorem 

generują hałas w otoczeniu którego często znajduje się personel. 

Natomiast zastosowanie wentylatora w szafie i jednocześnie wentylatora dachowego może 

powodować kolizję i spalenie wentylatora. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 601  

Dotyczy M.055.00 Szafa wentylowana formalinowa  

Dot. Poz. 13. Czy Zamawiającemu chodziło o wyjmowane perforowane półki? 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 602 
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Dotyczy M.055.00 Szafa wentylowana formalinowa  

Dot. Poz. 14. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wyrobu medycznego dla szafy 

formalinowej 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 603 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szaf archiwalnych wykonanych ze stali 

malowanej proszkowo z wkładkami z tworzywa ABS mocowane na prowadnicach. Szafa z 

drzwiami zamykanymi na klucz. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 604 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy o wymiarach: szerokość: 100cm, 

głębokość: 50cm, wysokość: 250cm.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 605 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy o wymiarach: szerokość: 100cm, 

głębokość: 50cm, wysokość: 183cm. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 606 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy zawierającej 12 poziomów szuflad po 

26 szufladek na poziom, łącznie 312 szufladek, z możliwością wysunięcia do kilkunastu szufladek 

jednocześnie co usprawnia proces przeszukiwania bloczków 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 607 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 
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Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy zawierającej 16 poziomów szuflad po 

26 szufladek na poziom, łącznie 416 szufladek, z możliwością wysunięcia do kilkunastu szufladek 

jednocześnie co usprawnia proces przeszukiwania bloczków 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 608 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 4, 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum zawierającego łącznie 312 

szufladek na bloczki o pojemności 120 bloczków każda.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 609 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 4, 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum zawierającego łącznie 416 

szufladek na bloczki o pojemności 120 bloczków każda.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 610 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum zawierającego łącznie 312 

szufladek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 611 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum zawierającego łącznie 416 

szufladek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 612 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szufladek z tworzywa ABS wraz z uchwytem 

i miejscem na opis 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 
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Pytanie 613 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 9. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu odporności na promieniowanie UV, 

ponieważ szafy archiwalne służą do użytku w pomieszczeniach budynku a nie na zewnątrz 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 614 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Archiwum o łącznej pojemności 45760 bloczków 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 615 

Dotyczy M.057.00 Archiwum stalowe na bloczki 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Archiwum o łącznej pojemności 68640 bloczków 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 616 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szaf archiwalnych wykonanych ze stali 

malowanej proszkowo z wkładkami z tworzywa ABS mocowane na prowadnicach. Szafa z 

drzwiami zamykanymi na klucz. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 617 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy o wymiarach: szerokość: 100cm, 

głębokość: 50cm, wysokość: 193cm. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 618 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 
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Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy zawierającej 12 poziomów szuflad po 

26 szufladek na poziom, łącznie 312 szufladek, z możliwością wysunięcia do kilkunastu szufladek 

jednocześnie co usprawnia proces przeszukiwania bloczków 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 619 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szuflad z zabezpieczeniem przed 

wypadnięciem, z drzwiami zamykanymi na klucz.   

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 620 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum bez uchwytów transportowych 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 621 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum zawierającego łącznie 312 

szufladek na bloczki o pojemności 120 bloczków każda.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 622 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szufladek o pojemności do 120 bloczków 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 623 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 12 poziomów szuflad po 26 szuflad na 

poziom. Łącznie 312 szufladek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 624 
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Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szufladek z tworzywa ABS wraz z 

uchwytem i miejscem na opis 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 625 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Dot. Poz. 12. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu odporności na promieniowanie UV, 

ponieważ szafy archiwalne służą do użytku w pomieszczeniach budynku a nie na zewnątrz 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 626 

Dotyczy M.057.01 Archiwum stalowe na bloczki 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Archiwum o łącznej pojemności 34320 bloczków 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 627 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szaf archiwalnych wykonanych ze stali 

malowanej proszkowo z wkładkami z tworzywa ABS mocowane na prowadnicach. Szafa z 

drzwiami zamykanymi na klucz. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 628 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy o wymiarach: szerokość: 100cm, 

głębokość: 50cm, wysokość: 250cm. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 629 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy zawierającej 16 poziomów szuflad po 

26 szufladek na poziom, łącznie 416 szufladek, z możliwością wysunięcia do kilkunastu szufladek 

jednocześnie co usprawnia proces przeszukiwania szkiełek 
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Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 630 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum zawierającego łącznie 416 

szufladek na szkiełka o pojemności 450 szkiełek każda.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 631 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości składowania do 450 szkiełek w 1 

szufladce 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 632 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szufladek z tworzywa ABS wraz z uchwytem 

i miejscem na opis 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 633 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 8. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu odporności na promieniowanie UV, 

ponieważ szafy archiwalne służą do użytku w pomieszczeniach budynku a nie na zewnątrz 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 634 

Dotyczy M.057.03 Archiwum stalowe na szkiełka 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Archiwum o łącznej pojemności 176000 szkiełek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 635 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 
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Dot. Poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szaf archiwalnych wykonanych ze stali 

malowanej proszkowo z wkładkami z tworzywa ABS mocowane na prowadnicach. Szafa z 

drzwiami zamykanymi na klucz. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 636 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy o wymiarach: szerokość: 100cm, 

głębokość: 50cm, wysokość: 193cm. 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 637 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy zawierającej 12 poziomów szuflad po 

26 szufladek na poziom, łącznie 312 szufladek, z możliwością wysunięcia do kilkunastu szufladek 

jednocześnie co usprawnia proces przeszukiwania szkiełek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 638 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szuflad z zabezpieczeniem przed 

wypadnięciem, z drzwiami zamykanymi na klucz.   

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 639 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum bez uchwytów transportowych 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 640 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie archiwum zawierającego łącznie 312 

szufladek na szkiełek o pojemności 450 szkiełek każda.  

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 
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Pytanie 641 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szufladek o pojemności do 450 szkiełek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 642 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 12 poziomów szuflad po 26 szuflad na 

poziom. Łącznie 312 szufladek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 643 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szufladek z tworzywa ABS wraz z 

uchwytem i miejscem na opis 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 644 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Dot. Poz. 11. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu odporności na promieniowanie UV, 

ponieważ szafy archiwalne służą do użytku w pomieszczeniach budynku a nie na zewnątrz 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 645 

M.057.02 Archiwum stalowe na szkiełka 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Archiwum o łącznej pojemności 132000 szkiełek 

Odpowiedź: Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 682 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

2 

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego mobilnego z podwójnymi kołami o średnicy 100 

mm. Podstawa stołu płaska z wycięciem z boku umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta, bez 
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jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej 

strony, zabudowana od wierzchu stalą nierdzewną. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 683 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

4, 11. 

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z napędem elektrohydraulicznym wszystkich ruchów 

blatu oraz kolumny. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

Pytanie 684 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

6. 

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego bez systemu kompensacji nierówności podłoża, ale 

dzięki posadowieniu podstawy w całości na podłodze - stół zapewnia pełną stabilność niezależnie 

od wykonywanego ruchu blatu czy kolumny 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 685 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

7. 

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego umożliwiającego awaryjne odblokowanie podstawy 

od podłoża przy pomocy mechanicznego opuszczenia kółek na podłogę za pomocą klucza 

dołączonego do stołu i schowanego w podstawie. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 686 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

8. 

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego w którym rama blatu wykonana jest w całości ze stali 

nierdzewnej a podstawa poza konstrukcją ze stali nierdzewnej jest dodatkowo wzmocniona 

obudową wykonaną z żeliwa, dzięki czemu zapewniona jest bardzo duża stabilność stołu. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 
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Pytanie 687 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

9. 

Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego w którym materace o właściwościach 

antystatycznych oraz przeciwodleżynowych mają grubość 80mm. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 688 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

10. 

Prosimy o dopuszczenie stołu wyposażonego w system mocowania komponentów blatu w na 

zasadzie obsadzania bolca w gnieździe wpustowym, zapewniającym łatwość montażu akcesoriów 

niezależnie od położenia blatu, bez sensorów rozpoznających zamontowany element. Szyny 

akcesoryjne bez uchylnych pinów zapadkowych. Zamiast tego zastosowano rozwiązanie 

nowocześniejsze - zabezpieczenie śrubowe mocowanych akcesoriów. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 689 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

24. 

Prosimy o dopuszczenie stołu wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją 

elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzeniem elementem blatu o kolumnę. System 

zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 690 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

26. Prosimy o dopuszczenie stołu bez możliwości regulacji prędkości ruchów 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 691 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

27. 
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Prosimy o dopuszczenie stołu z pilotem wyposażonym w wyświetlacz informujący o stanie 

położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg, przechył 

boczny, pozycji sekcji nóg, pozycji sekcji pleców), oraz pasku statusu (przesuw wzdłużny, 

wysokość, wypoziomowaniu blatu). 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 692 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

29. 

Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją elektrohydrauliczną wysokości blatu od 600 mm do 

1050 mm. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 693 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

30. Prosimy o dopuszczenie stołu z r`egulacją elektrohydrauliczną przechyłów bocznych blatu 

200. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 694 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

31. Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją elektrohydrauliczną przechyłów Trendelenburga 

250. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 696 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

32. Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją elektrohydrauliczną przechyłów anty-

Trendelenburga 350. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 697 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

33. 
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Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją elektrohydrauliczną przesuwu wzdłużnego w zakresie 

310mm. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 698 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

35. 

Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją elektrohydrauliczną przechyłów podnóżka w zakresie 

+800/-900. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 699 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

36. 

Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją elektrohydrauliczną przechyłów płyty plecowej w 

zakresie +700/400. 

Prosimy o dopuszczenie stołu w którym podczas powrotu do pozycji „0” stół poziomuje 

sekwencyjnie wszystkie ruchy blatu oraz kolumny a na końcu poziomuje sekcję podnóżków 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 700 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

39. 

Prosimy o dopuszczenie stołu wyposażony w system przeciążeniowy – zatrzymujący ruch stołu w 

przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji. System w przypadku przeciążenia zatrzymuje 

blat w bezpiecznym położeniu 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 701 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

37 

Prosimy o dopuszczenie stołu wyposażony w system przeciążeniowy - zatrzymujący ruch stołu w 

przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji. System w przypadku przeciążenia zatrzymuje 

blat w bezpiecznym położeniu. 
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Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 702 

Dotyczy: M.196.10_ Stół operacyjny mobilny, typS - ogólnochirurgiczny, neurochirurgiczny, pkt. 

42. 

Prosimy o dopuszczenie stołu wyposażonego w płytę karbonową o długości 585 mm podłączaną 

do stołu - sposób łączenia okrągły bolec i gniazdo wpustowe. Płyta z możliwością dołączenia 

zagłówka karbonowego i klamry karbonowej DORO lub Mayfield. 

Odpowiedź:  Poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Zgodnie z prośbą Wykonawców z wizji lokalnej z dnia 30.05.2022 Zamawiający 

udostępnia dokumentację fotograficzną pomieszczeń w budynkach nr 7, 8 i 4 na styku 

łącznikami nowego budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów 

szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji na terenie 5 

Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Plik „Dokumentacja fotograficzna 

pomieszczeń w budynkach nr 7 8 i 4 - 5WSZK” stanowiąca załącznik do niniejszych 

odpowiedzi.  

 

 

           Dawid Studencki  

Pełnomocnik Zamawiającego 
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