
Kraków, dnia 16.07.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V 

 

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 214 

Budynek ZBO - Dachy – brak informacji o rodzaju/typu przelewów burzowych  – prosimy o uzupełnienie danych. 

Brak przelewów w przedmiarze. 

Odpowiedź:  Lokalizacja przelewów awaryjnych zgodnie z rzutami dachów  

270-IP-ZB-RF-DR-A-27001_Rzut_Dachu_A 

270-IP-ZB-RF-DR-A-27002_Rzut_Dachu_B 

270-IP-ZB-RF-DR-A-27003_Rzut_Dachu_C 

rodzaj przelewu zgodnie z detalem 

270-IP-ZB-XX-DE-A-05301_Detal_Attyki_Z_Przelewem 

Wykonanie przelewów należy przewidzieć w wycenie 

 

Pytanie 215 

Budynek ZBO - Żaluzje dachowe, wentylacyjne i wolnostojące – prosimy o potwierdzenie, że żaluzje są stałe, jeśli są 

ruchome to czy sterowanie jest ręczne czy elektryczne. Prosimy o podanie wytycznych. 

Odpowiedź:  Są to żaluzje stałe 

 

Pytanie 216 



Budynek ZBO - Żaluzje dachowe, wentylacyjne i wolnostojące – prosimy o podanie powierzchni czynnej przepływu 

powietrza. 

Odpowiedź:  Żaluzje dachowe stanowią izolacje wizualną i akustyczną urządzeń na 

dachu. Przestrzeń instalacyjna nie jest zadaszona. W projekcie przewidziano żaluzje 

dachowe akustyczne lamele aluminiowe z wypełnieniem wełną  typu jak na załączonej 

grafice bez dodatkowych wytycznych dotyczących powierzchni czynnej przepływu.  

 

 

Pytanie 217 

Budynek ZBO - Żaluzje wolnostojące - czy żaluzje są żaluzjami akustycznymi, jeśli tak, prosimy o podanie parametru 

izolacyjności akustycznej. 

Odpowiedź:  Żaluzje ujęte w zestawieniu 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31203_Zestawienie_Żaluzji_Wolnostojących  

nie są żaluzjami akustycznymi. 

 

Pytanie 218 

Budynek ZBO - Czerpnie systemowe- żaluzje aluminiowe - prosimy o podanie parametrów technicznych żaluzji/typ 

lameli – brak danych w PW. 



Odpowiedź:  Wartości powierzchni efektywnych znajdują się na rzutach projektu 

wentylacji i klimatyzacji. 

 

Pytanie 219 

Budynek ZBO - Żaluzje w oknach – prosimy o potwierdzenie, że żaluzje są stałe, jeśli są ruchome to czy sterowanie 

jest ręczne czy elektryczne. Prosimy o podanie wytycznych. 

Odpowiedź:  Żaluzje okienne są stałe zgodnie z : 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31001_Zestawienie_Stolarki_Okiennej 

270-IP-ZB-XX-DE-A-05202_Detal_Okna 

 

Pytanie 220 

Budynek ZBO - Żaluzje w oknach -  prosimy o podanie parametrów technicznych żaluzji/typ lameli – brak danych 

w PW. 

Odpowiedź:  Żaluzje okienne zgodnie z : 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31001_Zestawienie_Stolarki_Okiennej 

270-IP-ZB-XX-DE-A-05202_Detal_Okna 

 

Pytanie 221 

Budynek ZBO - Żaluzje w oknach – czy żaluzje są żaluzjami akustycznymi, jeśli tak, prosimy o podanie parametru 

izolacyjności akustycznej. 

Odpowiedź:  Żaluzje w oknach nie są żaluzjami akustycznymi. 

 

Pytanie 222 

Budynek ZBO - System asekuracji na dachu – brak danych w PW, prosimy o podanie parametrów. 

Odpowiedź:  Poręcze attykowe: Lokalizacja ilość zgodnie z  

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-34002_Zestawienie_Poreczy_Attykowych_I_Asekuracyjnych 

Szczegół zgodnie z projektem konstrukcji 

270-IP-ZB-04-DR-K-30101-01-Porecz Attyki 

Linki asekuracyjne zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu, lokalizacja i ilość 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-34002_Zestawienie_Poreczy_Attykowych_I_Asekuracyjnych 

opis systemu  

270-IP-ZB-XX-SP-A-00012-SST_B-10_Slusarka_budowlana 

 

Pytanie 223 

Budynek 42 – stolarka drzwiowa i okienna – prosimy o potwierdzenie, że stolarkę należy wycenić jako stolarkę 

stalową?  



Odpowiedź:  Tak, w budynku nr 42 należy wykonać stolarkę stalową. 

 

Pytanie 224 

Budynek 42 – prosimy o podanie parametrów technicznych dla żaluzji dachowych i ściennych. 

Odpowiedź:  Dodano informacje do zestawienia 

270-IP-42-ZZ-SH-A-31103-Zestawienie_drzwi_i_zaluzji 

 

Pytanie 225 

Budynek 42 – w PW podane są warstwy stropodachu nowej projektowanej części budynku. W przedmiarach 

wyszczególnione jest pokrycie stropodachów dla budynku w części istniejącej, prosimy o 

uzupełnienie/uszczegółowienie dokumentacji w zakresie stropodachu dla części istniejącej (czy należy wymienić 

istniejące warstwy dachu na nowe, jeśli tak prosimy o podanie układu warstw). Prosimy o podanie parametrów 

technicznych dla blachy trapezowej widniejącej na rysunkach przekroju budynku. 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem należy przewidzieć ułożenie wierzchniej warstwy papy 

bitumicznej na istniejącym dachu. Parametry blachy trapezowej zgodnie z projektem 

konstrukcji  

TOM I - PZT      Część IV B. KONSTR 

 

Pytanie 226 

Budynek 42 – prosimy o uszczegółowienie zakresu prac do wyceny w zakresie istniejącej elewacji. Czy należy 

naprawić istniejący tynk na elewacji i przemalować tynk w kolorze nowej części, czy należy skuć istniejący tynk i 

wykonać nową elewację w układzie jak nowa część budynku „lekka mokra”? 

Odpowiedź:  Zgodnie ze spisem przegród 

270-IP-42-XX-SH-A-05001-Spis_przegrod  

należy wykonać nowe tynki na dodane izolacji termicznej. Kolorystyka tynku zgodnie z  

270-IP-42-EL-DR-A-04001-Elewacje  

Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z MKZ. 

 

Pytanie 227 

Budynek 42 – prosimy o podanie detalu boniowania oraz wskazanie rodzaju z jakiego materiału należy wykonać.  

Odpowiedź:  Boniowanie wyrysowane zostało na rysunkach elewacji należy zastosować 

rozwiązanie systemowe profilu boniowania. 

 

Pytanie 228 

Łączniki budynków – prosimy o wskazanie na podstawie, której dokumentacji należy wycenić łączniku budynków – 

w PW łączniki są uwzględnione przy Budynku ZBO folder Część I.1 ARCH.-ZBO a także jest oddzielny folder dla 

łączników TOM VI - Łączniki . 



Odpowiedź:  Projekt przewiduje alternatywne rozwiązanie konstrukcji łączników zawarte 

w TOM VI - Łączniki. Wybór wariantu wykonania łączników należy do Zamawiającego. 

 

Pytanie 229 

Budynek ZBO - Elewacja z płyt włókno-cementowych fakturowanych – prosimy o podanie kolorystyki płyty w 

kolorze RAL. 

Odpowiedź:  Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z MKZ. 

 

Pytanie 230 

Wg. specyfikacji 270-IP-ZB-XX-SP-A-00011-SST_B-09_Roboty_malarskie - wykończenie ścian Sali operacyjnej 

SWM-7 maja być ze stali nierdzewnej prosimy o informację: 

- jakiej grubości ma być stal nierdzewna? 

- jakiej klasy ma być stal nierdzewna? 

- czy okładzina ma zawierać jony srebra? 

Odpowiedź:  Okładzina nie ma zawierać jonów srebra.    

 

Pytanie 231 

Czy sale operacyjce mają posiadać ochronę radiologiczną? Jak tak to prosimy o informację jakiej grubości warstwę 

ołowiu przyjąć? 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem Część IX POR. 

 

Pytanie 232 

Czy w salach operacyjnych ściany mają posiadać warstwę  ochronną antybakteryjną? 

Odpowiedź:  Szkło wykorzystywane na salach operacyjnych powinno mieć powłokę 

antydrobnoustrojową. 

 

Pytanie 233 

Klapy dymowe - Prosimy o podanie wymaganej powierzchni czynnej dla klap oddymiania KD1 i KD2. 

Odpowiedź:  Minimalna powierzchnia czynna klapy  

KD1 = 1,51m2 

KD2 = 1,25m2" 

 

Pytanie 234 

Okna - Prosimy o podanie parametrów technicznych dla okna o symbolu Oz5cc – brak danych w zestawieniu. 

Odpowiedź:  Błąd w zastawieniu okno Oz5cc usunięto. 

 



Pytanie 235 

Okna - Izolacyjność akustyczna okien podana w zestawieniu i na rysunkach jest >=30dB z odwołaniem do operatu 

akustycznego. Prosimy o uzupełnienie operatu akustycznego o załączniki nr 3-7 – Izolacyjność akustyczna okien 

(poz. -1 do 03). Jaką ostatecznie izolacyjność okien należy przyjąć? 

Odpowiedź:  Załączniki do operatu akustycznego zostały dodane. 

 

Pytanie 236 

W zestawieniach fasad aluminiowych wewnętrznych podana jest izolacyjność akustyczna – prosimy o podanie jakiego 

parametru dotyczy podana izolacyjność np. Rw, RA1R, RA2. 

Odpowiedź:  Wartości dotyczą R'A1 uzupełniono informację w zestawieniu. 

 

Pytanie 237 

Prosimy o potwierdzenie, że fasady aluminiowe zewnętrze nie spełniają parametrów izolacyjności akustycznej? W 

zestawianiu fasad w tej kolumnie nie ma żadnych wartości. 

Odpowiedź:  Uzupełniono parametr izolacyjności fasad szklanych w zestawieniu 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31102_Zestawienie_Fasad_Zewnętrznych 

 

Pytanie 238 

Czy zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji projektu wykonawczego wszystkie branże (konstrukcja, 

architektura, instalacja wentylacji, instalacja wod-kan, grzanie-chłód, elektryka, teletechnika, gazy medyczne, poczta 

pneumatyczna, zagospodarowanie terenu) zostały wykonane z wykorzystaniem modeli BIM i na ich podstawie 

została wygenerowana dokumentacja? 

Odpowiedź:  Projekty obiektów kubaturowych w tym instalacje były wykonywane oraz 

generowane w technologii BIM. Projekt Zagospodarowania terenu wykonywany był 

zarówno w technologii BIM jak i CAD natomiast generowany był w technologii CAD. 

 

Pytanie 240 

Czy zamawiający przedstawi bardziej szczegółowo swoje wymagania dotyczące funkcjonalności platformy CDE? 

Odpowiedź:  Wymagania Zamawiającego odnośnie do CDE zostały opisane w pkt. 10.1.2 

dokumentu EIR. 

 

Pytanie 241 

Czy zamawiający wpisując wymagania dotyczące modelu powykonawczego (pkt 9.3 EIR) w zakresie dokładności ich 

lokalizacji oczekuję od Wykonawcy bieżącej inwentaryzacji z wykorzystaniem metody skaningu laserowego 3D? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia dowolność przy wyborze metody 

inwentaryzacji zrealizowanych elementów budowlanych. 

 



Pytanie 242 

Czy wszystkie elementy z rozbiórki mają być zutylizowane ? Jakie elementy mają być przekazane do Inwestora. 

Odpowiedź:  Elementy do przekazania Inwestorowi: winda z budynku nr 6, oprawy 

oświetleniowe typu LED, armaturę sanitarną, klimatyzatory i jednostki zewnętrzne (za 

wyjątkiem klimatyzatora znajdującego się w Sali operacyjnej oddziału Okulistycznego), 

klamki szyfrowe. 

Złom (elementy metalowe) do rozliczenia zgodnie z pkt. 7 Art. 52 Umowy. Pozostałe 

elementy mają być zutylizowane. 

 

Pytanie 244 

Drogi tymczasowe – czy inwestor ma konkretne miejsce wykonywania drogi tymczasowej ,parkingów tymczasowych, 

jeśli tak to proszę o wskazanie. Czy jest to na potrzeby realizacji inwestycji? 

Odpowiedź:  Drogi tymczasowe należy wykonać tylko na potrzeby inwestycji zgodnie z 

planowaną przez Wykonawcę organizacją ruchu. 

 

Pytanie 245 

Pozycja  przedmiarowa 1.6.1 – „Umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem 

grodzic, głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III” ,zwracamy uwagę iż głębokość wykopu dochodzi do 5,5 

m. Prosimy o uszczegółowienie? 

Odpowiedź:  Opis pozycji kosztorysowej zostanie zaktualizowany. 

 

Pytanie 246 

Brak pozycji przedmiarowej dotyczącej  opasek  (np. żwirowych ) wkoło budynku ,czy inwestor przewiduje takie 

prace? 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem PZT należy przewidzieć opaskę utwardzoną - jest 

ujęta pozycji dotyczącej chodników. 

 

Pytanie 248 

Czy przedstawiony program prac konserwatorskich jest zatwierdzony „270-IP-ZB-XX-TD-A-00006-

Załącznik_nr_4_Program_prac_konserwatorskich”? 

Odpowiedź:  Program prac konserwatorskich był podstawą wydania zgody na 

prowadzenie prac przy zabytku przez MKZ poprzedzającej wydanie pozwolenia na 

budowę. 

 

Pytanie 249 



Czy posiadają Państwo harmonogram terminowy przekazywania budynków do rozbiórki 5,6,59,60,74,? Czy rozbiórki 

te są uzależnione, jeśli tak to od czego? 

Odpowiedź:  Wyburzenie budynków nr 59 i 60 jest możliwe na początku. Budynek nr 74 

możliwy do wyburzenia po wykonaniu tymczasowej sprężarkowni. Natomiast budynku 5 

i 6 będą możliwe do wyburzenia po przeprowadzce Użytkowników. 

 

Pytanie 250 

Proszę o informację w jaki sposób ma być wykonana krata wokół drzewa ,proszę o projekt szczegółowy i informacje 

materiałowe. 

Odpowiedź:  Konstrukcja kraty stalowa ocynkowana z ramą nośną, rama jest 

przymocowana do betonowych punktowych stóp fundamentowych (wykonanych z 

betonu C12/15) za pomocą prętów gwintowanych M8; kolor w odcieniu powłoki 

cynkowej. 

 

Pytanie 251 

Proszę o informację w której pozycji uwzględnić „przebudowę części parkingu dla pacjentów pomiędzy budynkami 

nr 12 i 13 a 15 i 17 -przebudowa nawierzchni parkingu wykonanego z trelinki -około 120 m2” 

Odpowiedź:  Proszę o dodanie dodatkowej pozycji nr 9 „Roboty inne” do przedmiaru 

„przedmiar robót - zagospodarowanie terenu - branża drogowa” 

 

Pytanie 252 

Proszę o informację , w której pozycji kosztorysowej uwzględnić rozbiórkę zbiornika przeciwpożarowego ( budowla 

nr 58 ) kubatura około 130 m3? 

Odpowiedź:  Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru „270-IP-00-ZZ-BQ-Y-00001 - 

roboty rozbiórkowe”. 

 

Pytanie 254 

Prosimy o potwierdzenie założeń projektowych z zakresu wentylacji oraz wod-kan przyjętych dla 

pomieszczeń centralnej sterylizatorni. Czy nie należy zapewnić dodatkowych odciągów ze 

sterylizatorów?  

Odpowiedź:  Wydane wytyczne są prawidłowe dla przyjętych modeli sprzętu 

referencyjnego. Ponieważ w zgodzie z PZP możliwe jest dostarczenie przez GW 

rozwiązań równoważnych na etapie dostawy sprzętu, w takim przypadku konieczne 

może być pracowanie i wydanie zamiennych rozwiązań projektowych a koszt ich 

wykonania oraz konieczność uzgodnienia zamiennego rozwiązania z Zamawiającym 

oraz Projektantem powinien uwzględnić Wykonawca w ofercie. 



 

Pytanie 255 

Prosimy o potwierdzenie przyjętych rozwiązań z zakresu regulacji powietrza opartych o 

regulatory CAVy zlokalizowanych przy każdym elemencie nawiewnym/wywiewnym. Czy istnieje 

możliwość rezygnacji „małych” regulatorów CAV na „duży” zbiorczy regulator CAV na głównej 

magistrali oraz zastosowanie na odejściach zwykłych przepustnic regulacyjnych? 

Odpowiedź:  Projektant: Potwierdza się możliwość zmiany sposobu regulacji, niemniej 

koniczne jest zapewnienie instalacji wydatków projektowych oraz działania regulatorów 

VAV bez zmiany wydajności w pomieszczeniach o stałym wydatku powietrza. 

 

Pytanie 256 

Prosimy o potwierdzenie rozwiązania dla myjni wózków w centralnej sterylizacji w zakresie 

miejsca na posadowienie urządzenia 

Odpowiedź:  Należy przyjąć w ofercie myjnie  o podstawie nie większej niż grubość 

posadzki czyli 14cm. Pod urządzeniem nie wykonywać warstw podłogi pływającej. 

Urządzenie należy posadowić na stropie na przekładkach wibroizolacyjnych. Posadzkę  

oddylatować od urządzenia po obwodzie. Pod stropem w promieniu 1m od urządzenia  

wykonać izolacje akustyczną z wełny mineralnej gr minimum 5cm. parametry zgodnie z 

specyfikacją 270-IP-ZB-XX-SP-A-00005-SST_B-03_Izolacje 

 

Pytanie 258 

Dotyczy DSO. Proszę o potwierdzenie ilości mikrofonów komercyjnych - występuje rozbieżność 

pomiędzy opisem a schematem blokowym. 

Odpowiedź:  Uszczegółowiono w opisie technicznym. Wydano rewizję opisu 270-IP-ZB-

XX-TD-T-61002-02 

 

Pytanie 259 

Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej o układ lameli żaluzji okiennych dla typu Z 

(Brak rysunku). 

Odpowiedź:  Uzupełniono plik: 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31001-Zestawienie_Okien 

 

Pytanie 260 



Prosimy o potwierdzenie zastosowania styropianu EPS T w przegrodach o obciążeniu większym 

niż 5kN/m2. 

Odpowiedź:  Skorygowano w rzeczonym zakresie spis przegród 

270-IP-ZB-XX-SH-A-05001-Spis_Przegrod  

oraz specyfikację  

270-IP-ZB-XX-SP-A-00005-SST_B-03_Izolacje  

w posadzkach pod obciążenie większe niż 5kN/m2 należy stosować wełnę mineralną. 

 

Pytanie 261 

Czy należy przewidzieć kontrastowe oznaczenie każdego stopnia klatek schodowych? 

Odpowiedź:  Tak zgodnie z WT par. 71 należy przewidzieć wyróżnienie każdego stopnia. 

W przypadku wykładziny z PCV na schodach należy zastosować kontrastujący profil 

schodowy z resztą wykończenia. 

 

Pytanie 262 

W jaki sposób zapewnić klasę EI30 dla fasady szklanej Fw27 skoro posiada puste panele? 

Odpowiedź:  Skorygowano zestawienie : 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31101-Zestawienie_Fasad_Wewnetrznych 

W miejscu pustych paneli należy przewidzieć panele szklane analogiczne do reszty 

przegrody. 

 

Pytanie 263 

Czy należy przewidzieć izolacje akustyczną pomiędzy wentylatorownią na poziomie 03 a blokiem 

operacyjnym na poziomie 02? 

Odpowiedź:  W pomieszczeniu należy przewidzieć izolacje akustyczną podłogi z wełny 

mineralnej zgodnie z przegrodą  P2.3 w skorygowanym spisie przegród   

270-IP-ZB-XX-SH-A-05001-Spis_Przegrod  

 

Pytanie 266 

Dotyczy M.194.00 ANGIOGRAF JEDNOPŁASZCZYZNOWY, TYP C.  

Wnosimy o uwzględnienie w kryteriach oceny oferty wartości technicznej aparatu np. 20%. W 

przeciwnym wypadku parametry punktowane z załącznika opisującego angiograf nie wnoszą, 

żadnej wartości w ocenie oferty (opcje punktowane, często dodatkowo płatne nie będą 



oferowane). W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o uznanie wartości premiowanych w 

pkt 22, 28, 46, 47, 48, 57, 74, 95, 98, 153, 155, 156, 157 jako granicznych. 

Odpowiedź:  Projektant proponuje uznanie wartości premiowanych w pkt. 22, 28, 46, 47, 

48, 57, 95, 98, 153, 156, 157 jako granicznych. 

 

Pytanie 267 

Dotyczy M.194.00 ANGIOGRAF JEDNOPŁASZCZYZNOWY, TYP C. 

Zamawiający wymaga roku produkcji angiografu min 2020. W związku z bardzo długim 

terminem realizacji wnosimy o zmianę na rok produkcji nie wcześniej niż 2024 (i nie starszy niż 

12 miesięcy przed dostawą urządzenia). Wnosimy również o umożliwienie dostarczenia 

urządzenia nowszego (w przypadku zakończenia produkcji oferowanego) o parametrach nie 

gorszych niż zaoferowane. 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga roku produkcji nie wcześniej niż 2024 i nie starszy 

niż 12 miesięcy przed dostawą urządzenia oraz informujemy o możliwości urządzenia 

nowszego w przypadku zakończenia produkcji oferowanego modelu o parametrach nie 

gorszych niż zaoferowane. 

 

Pytanie 268 

Na rys. 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32105_Zestawienie_Ścianek_Sanitarnych_Hpl np. w wariancie -2  

drzwi razem z prześwitem mają wysokość 185cm wg. przepisów wysokość światła przejścia 

powinna być 200cm. Prosimy potwierdzenie wysokości. 

Odpowiedź:  Właściwa wysokość światła przejścia to 2m skorygowano rysunek 

Na rys. 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32105_Zestawienie_Ścianek_Sanitarnych_Hpl 

 

Pytanie 269 

1. Dot. Rys. 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32105_Zestawienie_Ścianek_Sanitarnych_Hpl.  



 

Czy zamiast słupków montowanych do posadzki, można zastosować klasyczne nóżki do kabin WC ? 

Odpowiedź:  W przypadku ścianek HPL można zastosować nóżki. 

 

Pytanie 271 

1. Proszę o podanie klasy odporności na ścieranie dla wykładzin z linoleum i PVC oraz posadzki 

epoksydowej. 

Odpowiedź:  Klasa ścieralności dla podłóg ze znacznikiem S: T, klasa ścieralności 

pozostałych posadzek winylowych: P, klasa ścieralności WP-3: IV klasa ścieralności 

 

Pytanie 272 

Proszę o szczegółowe scharakteryzowanie odporności chemicznej dla posadzek z wykładziny PVC i płytek 

gresowych. 

Odpowiedź:  Należy przewidzieć materiały o wysokiej odporności chemicznej 

przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

 

Pytanie 273 

Czy w zakresie posadzki epoksydowej wchodzi również piasek kwarcowy?  

Odpowiedź:  Należy przyjąć system posadzki do ruchu standardowego, w skład którego 

zwykle wchodzi piasek kwarcowy 

 

Pytanie 274 

Proszę sprecyzować od jakiej klasy jest „posadzka typ S – podwyższona odporność na ścieranie”. 

Odpowiedź:  Klasa ścieralności dla podłóg ze znacznikiem S: T, klasa ścieralności 

pozostałych posadzek winylowych: P, klasa ścieralności WP-3: IV klasa ścieralności 

 



Pytanie 275 

Jaką kratkę techniczną należy zastosować na posadzkach w komorach transformatorowych? brak informacji w 

specyfikacji. 

Odpowiedź:  Należy zastosować systemową kratę stalową np. kratę wema o nośności 

zgodnej  z mapami obciążeń w projekcie branży konstrukcyjnej. Krata powinna być 

uziemiona zgodnie z projektem elektrycznym. 

 

Pytanie 276 

Na zestawieniu 270-IP-ZB-XX-SH-A-05001-Spis_Przegrod jest podana jedna grubość warstw posadzek –„ 

wykończenie posadzki wg. rys wykończenia posadzek, klej masa szpachlująca, wylewka samopoziomująca”. Czy 

wylewka samopoziomująca ma grubość 1 cm? 

Odpowiedź:  Wylewka w rozumieniu warstwa wyrównująca posadzkę betonową - 

szpachlowa masa samopoziomująca, która łącznie z klejem i wykładziną powinna 

wynieść 1cm. 

 

Pytanie 277 

Pomieszczenie 01.OT.084 w ścianie występuje otwór, brak informacji co znajduje się w otworze, czy są to drzwi czy 

okno wewnętrze. Prosimy o uzupełnienie symbolu.  

 

 

Odpowiedź: Uzupełniono oznaczenie drzwi na rzutach  

270-IP-ZB-01-DR-A-03007_Rzut_Kondygnacji_01_B 

 

Pytanie 278 

Prosimy o podanie parametrów dla drzwi o symbolu RIT – drzwi do szachtów instalacyjnych. Czy to są drzwi od 

rozdzielnic (rozdzielnica natynkowa) czy odrębne, dodatkowe drzwi nie związane z rozdzielnicą?  

Odpowiedź:  Są to drzwi niezależne  uzupełniono zestawienie drzwi stalowych o 

brakujące pozycje  270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32005-02-Zestawienie_Drzwi_Stalowych 



 

Pytanie 279 

Brak oznaczenia drzwi do pom. B1.TE.009, B1.TE.018 prosimy o uzupełnienie danych. 

Odpowiedź: Uzupełniono oznaczenie drzwi na rzutach  

270-IP-ZB-B1-DR-A-03001_Rzut_Kondygnacji_B1_A 

 

Pytanie 280 

Poziom 03 – brak oznaczeń stolarki drzwiowej – prosimy o uzupełnienie. 

 



 

 

Odpowiedź: Uzupełniono oznaczenie drzwi na rzutach  

270-IP-ZB-03-DR-A-03012_Rzut_Kondygnacji_03_A 

270-IP-ZB-03-DR-A-03013_Rzut_Kondygnacji_03_B 

Skorygowano zestawienie drzwi stalowych 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32005-Zestawienie_Drzwi_Stalowych 

 

Pytanie 281 

Prosimy o przekazanie specyfikacji materiałowej instalacji odwodnienia dachu Pluvia zawierające pełen wykaz rur, 

kształtek i materiałów montażowych. 

Odpowiedź:  Biuro projektowe nie posiada szczegółowej specyfikacji materiałów dla 

instalacji odwodnienia dachu. Specyfikacja zawarta w projekcie w zestawieniu 

materiałów i urządzeń dla kanalizacji deszczowej ciśnieniowej jest wystarczająca dla 

celów projektowych. 

 

Pytanie 282 



Brak w przedmiarze instalacji kanalizacji deszczowej podposadzkowej. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej, "... zamieszczone ilości w 

zestawieniach i przedmiarach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca 

zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne 

materiały przetargowe obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robot oraz wizję 

lokalną w obiekcie..." Materiały do wykonania kanalizacji deszczowej podposadzkowej 

należy uwzględnić w wycenie.  

 

Pytanie 283  

Z jakiego materiału należy wykonać instalację kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, wg opisu instalacja podstropowa 

z niskoszumowego tworzywa sztucznego a podposadzkowa z PVC ze ścianka litą natomiast w zestawieniu 

materiałów występuje rura Geberit co wskazywałoby na zastosowanie rury HDPE? 

Odpowiedź:  Kanalizację deszczową grawitacyjną należy wykonać zgodnie z opisem z 

niskoszumowego tworzywa sztucznego.  Kanalizację podposadzkową wykonać z PVC. 

 

Pytanie 284 

W opisie technicznym instalacji wod-kan podano, że instalację podciśnieniową należy zaizolować akustycznie i 

przeciwroszeniowo stosując maty z pianki poliuretanowej gr. 13 mm. W zestawieniu materiałów podano że izolacja 

ma być z pianki polietylenowej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału z jaki należy przyjąć do wyceny. Czy 

biorąc pod uwagę przeciwroszeniowość instalacji nie należało by przyjąć izolacji z kauczuku ? 

Odpowiedź: Instalację podciśnieniową należy zaizolować akustycznie i 

przeciwroszeniowo stosując maty z pianki na bazie syntetycznego kauczuku o gr. min. 13 

mm. 

 

Pytanie 285 

Czy dostawa i montaż węzła ciepła należy do GW czy Zamawiający zleci te prace bezpośrednio w MPEC ? 

Odpowiedź:  Wykonanie węzła ciepła po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 286 

Prosimy o przekazanie pełnej specyfikacji materiałowej stacji dezynfekcji odpadów. Dane podane na rysunku nr 270-

IP-SD-XX-SD-S-50001-01 nie precyzują dokładnych średnic oraz typów armatury. 

Odpowiedź:  Schemat technologiczny Stacji Dezynfekcji Ścieków znajduje się w 

dokumentacji projektowej. Rys 270-IP-SD-XX-S-50001. 

Zestawienie urządzeń technologicznych na rysunku 270-IP-SD-XX-S-50003 

 



Pytanie 287 

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego obsługuje pomieszczenia techniczne i klatki schodowe. W opisie 

technicznym jest mowa o wyposażeniu grzejników w zawory z siłownikami elektrometrycznymi w pomieszczeniach 

w których równocześnie występuje jednostka chłodząca. Prosimy o potwierdzenie , że nie występują takie przypadki 

w projekcie.  

Odpowiedź:  W projekcie występują pomieszczenia w których zlokalizowane są grzejniki 

oraz jednostki chłodzące. 

 

Pytanie 288 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga certyfikatu Eurovent dla urządzeń wentylacyjnych. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje pozostanie przy założeniach projektowych. 

Certyfikacja Euroventu wyznacza poziom i standard urządzeń oraz ich jakości. 

 

Pytanie 289 

Warunki techniczne przyłączenia szpitala do miejskiej sieci ciepłowniczej straciły ważność. Czy Zamawiający wystąpi 

do MPEC o wydanie nowych warunków przyłączenia? Czy Zamawiający gwarantuje, że nowe warunki przyłączenia 

będą analogiczne do tych wydanych w roku 2020 oraz, że zakres prac GW nie zwiększy się. 

Odpowiedź:  W zakresie obowiązków Wykonawcy jest wystąpienie do MPEC o 

prolongatę warunków technicznych przyłączenia oraz uzgodnienia dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie 290 

Warunki techniczne przyłączenia szpitala do sieci gazowej stracą ważność w lipcu 2022 roku. Czy Zamawiający 

wystąpi do Polskiej Spółki Gazownictwa o ich aktualizację oraz czy gwarantuje, że zakres prac GW nie zwiększy się. 

Odpowiedź:  W zakresie obowiązków Wykonawcy jest wystąpienie do Polskiej Spółki 

Gazownictwa o prolongatę warunków technicznych przyłączenia oraz uzgodnienia 

dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 291  

Czy istnieje możliwość zaprojektowania stałych urządzeń gaśniczych na gaz inny niż wyspecyfikowany FK-5-1-12? 

Odpowiedź: Istnieje możliwość pod warunkiem wykonania przez oferenta 

wielobranżowego projektu zamiennego i wzięcia na siebie odpowiedzialności za 

rozwiązania zamienne. W projekcie został zastosowany gaz bezpieczny. 

 

Pytanie 292 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienia ogrzewania podłogowego grzejnikami konwektorowymi w wykonaniu 

higienicznym? 



Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 293 

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie strumienia objętości powietrza dla jednej osoby z 40m³/h jak podano w 

tabeli, w rozdziale 4.1, na stronie II.III.2.11 opisu technicznego 270-IP-00-XX-TD-W-57 101, na 30m³/h, zgodnie z 

normą PN-B-03430:1983, przywołaną w tej tabeli. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe. Ilość powietrza świeżego 

została celowo zwiększona z uwagi na komfort pacjentów oraz personelu. Zmieniający 

się klimat stawia coraz większe wyzwania instalacjom, które mają bardzo duży wpływ na 

jakość i okres rekonwalescencji pacjentów. Ponadto zmniejszenie ilości świeżego 

powietrza spowoduje zmniejszenie wydajności chłodniczej aktywnych belek 

chłodzących.  

 

Pytanie 294 

Rozdział 13.6 opisu technicznego 270-IP-00-XX-TD-W-57 101: ‘okrągłe tłumiki akustyczne w wykonaniu 

higienicznym CLA’ wskazuje na producenta tych tłumików. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie tłumików 

innego producenta o takich samych właściwościach tłumiących? To samo dotyczy materiału izolacyjnego tych 

tłumików. 

Odpowiedź:  Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych o takich samych 

właściwościach tłumiących oraz oporach powietrza. Dotyczy to również materiału 

izolacyjnego tych tłumików. 

 

Pytanie 295  

W zestawieniu urządzeń podano producentów urządzeń. Rozumiemy, że są to producenci przykładowi i 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń od innych producentów, o równoważnych parametrach 

technicznych. 

Odpowiedź:  Producenci zostali podani, jeżeli było to konieczne, aby uzasadnić 

rozwiązania projektowe. Wszyscy podani producenci są przykładowi i dopuszczone jest 

zastosowanie rozwiązań o równoważnych parametrach. Jeżeli zastosowanie rozwiązania 

zamiennego będzie wiązało się z wykonaniem zmian w dokumentacji to zmiany te będą 

po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 296 

Z uwagi na duże rozbieżności pomiędzy przedmiarami instalacji sanitarnych a zestawieniami materiałowymi 

zawartymi w projekcie, prosimy o potwierdzenie, że zestawienia są kompletne i w pełni odzwierciedlają zakres prac 

do wykonania. 



Odpowiedź:  Pytanie jest ogólne. Projektant prosi o wskazanie tych rozbieżności. Należy 

jednak pamiętać iż załączany do przetargu przedmiar jest tylko dokumentem 

pomocniczym i Wykonawca powinien zweryfikować ilości oraz pozycje w nim zawarte.   

 

Pytanie 297 

W programie konserwatorskim w pkt 5. Wnioski i założenia konserwatorskie jest zapis „Pracom konserwatorskim należy 

podać elewację zabytkową włączaną w zakres łącznika, a także obszar sąsiedni, do którego dostęp po wybudowaniu 

łącznika będzie utrudniony lub uniemożliwiony np. sąsiadującą elewację”. Proszę o sprecyzowanie zakresu prac 

konserwatorskich. Czy cały projektowany łącznik P między budynkami nr 7 i 8 wchodzi w nadzór konserwatorski 

czy tylko elewacje na tych budynkach? 

Odpowiedź:  Zapis dotyczy wszystkich fragmentów ścian budynków istniejących do 

których będzie przylegał łącznik P - niezależnie czy te fragmenty będą zasłonięte przez 

łącznik czy też będą stanowić jego wewnętrzną część.  

 

Pytanie 298 

Czy prace związane z rozbudową budynku nr 42 wchodzą w zakres nadzoru konserwatorskiego? Jeżeli tak to proszę 

o ich wyszczególnienie. W opracowaniu konserwatorskim i programie prac konserwatorskim nie ma informacji na 

ten temat. 

Odpowiedź:  Obiekt 42 nie wymagał włączania go w zakres prac konserwatorskich, 

natomiast z racji, że cały teren inwestycji znajduje się na terenie wpisanym do rejestru 

zabytków inwestycja będzie prowadzona pod nadzorem właściwego Konserwatora 

Zabytków. 

 

Pytanie 299 

Czy Program prac konserwatorskich jest zobowiązujący i należy uwzględnić wszystkie jego 

punkty w ofercie? np. przebadanie tynków metodą akustyczną czy przeprowadzenie badań 

stratygraficznych. 

Odpowiedź: Tak. 

   

Pytanie 300 

Prosimy o potwierdzenie, że kanału technologicznego nr 1 nie należy posadowić na kolumnach 

DSM. 

Odpowiedź:  Nie ma konieczności stosowania posadowienia na kolumnach DSM. 

 

Pytanie 301 

Prosimy o potwierdzenie, że kanału technologicznego nr 2 nie należy posadowić na kolumnach DSM. 



Odpowiedź:  Nie ma konieczności stosowania posadowienia na kolumnach DSM. 

 

Pytanie 302 

Prosimy o potwierdzenie, że zbiornika p.poż nie należy posadowić na kolumnach DSM. 

Odpowiedź:  Nie ma konieczności stosowania posadowienia na kolumnach DSM. 

 

Pytanie 303 

Prosimy o potwierdzenie, że zbiornika ZKD nie należy posadowić na kolumnach DSM. 

Odpowiedź:  Nie ma konieczności stosowania posadowienia na kolumnach DSM. 

 

Pytanie 304  

Prosimy o potwierdzenie, że ścian oporowych nie należy posadowić na kolumnach DSM. 

Odpowiedź:  Nie ma konieczności stosowania posadowienia na kolumnach DSM. 

 

Pytanie 305 

Prosimy o potwierdzenie, że schodów na gruncie nie należy posadowić na kolumnach DSM. 

Odpowiedź:  Nie ma konieczności stosowania posadowienia na kolumnach DSM. 

 

Pytanie 306 

Prosimy o potwierdzenie, że projektant konstrukcji w obliczeniach uwzględnił obciążenia i stateczność konstrukcji, 

podczas jej wznoszenia z elementów prefabrykowanych. 

Odpowiedź:  Budynek został zaprojektowany z zachowaniem wymagań stanów SGN 

oraz SGU. Projekt montażu oraz elementy tymczasowe wymagane podczas fazy 

wznoszenia powinny wynikać z projektu warsztatowego. Po wybraniu dostawcy na etapie 

realizacji projekt warsztatowy należy przedstawić do wglądu i akceptacji inspektorowi 

nadzoru.  

 

Pytanie 307 

Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczone poniżej belki przy szachtach należy wycenić jako krawędziowe, a nie tak jak 

zostały oznaczone na rysunku pełne: 



 

 

Odpowiedź:  Belki należy wykonać jako pełne. Na części swojej długości stanowią 

podparcie obustronne dla stropów.  

   

Pytanie 310 

Prosimy o informację, odnośnie elementów zaznaczonych poniżej na rzucie fundamentów, czy są to belki 

podwalinowe? Gdzie pokazano zbrojenie dla tych elementów? 

 

 

 

Odpowiedź:  Zbrojenie oznaczonych elementów zostanie uzupełnione.  



 

Pytanie 311 

Prosimy o udostępnienie przekrojów w zaznaczonych miejscach celem poprawnej kalkulacji związanej z 

robotami ziemnymi, fundamentowymi oraz wykończeniowymi (przestrzenie dla podłóg podniesionych itp.) 

lub prosimy o przekazanie modelu bim w formacie natywnym lub otwartym co pozwoli uniknąć zadawania setek 

podobnych pytań. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający udostępni model w formacie otwartym. 

 

Pytanie 312 

Prosimy o informacje czy przypadkiem nie pominięto rysunku z częścią nr 2? Zarówno w formacie .dwg jak i .pdf? 

 

Odpowiedź:  Rysunek cz-2 zostanie przekazany. 

 

Pytanie 313 

Prosimy o potwierdzenie, że wydane otwory w konstrukcji żelbetowej budynku są poprawne, ponieważ na chwilę 

obecną nie przewidziano żadnych luzów montażowych dla stolarki okiennej. 



Odpowiedź:  Otworowanie należy zweryfikować po wyborze producentów, doborze 

urządzeń, w zależności od dostępności materiałów w okresie realizacji. Należy 

uwzględnić otworowanie zgodnie z wytycznymi wybranych dostawców urządzeń i 

elementów wyposażenia budynku na etapie projektu warsztatowego. 

Stolarkę należy zamówić w takich wymiarach aby możliwy był montaż w przewidzianych 

otworach. 

 

Pytanie 314 

Prosimy o wyjaśnienie czy na stropie kanału technologicznego zlokalizowanego w poziomie fundamentów również 

należy układać warstwę izolacji z XPS gr. 6cm tak jak na fundamentach? 

 

Odpowiedź:  Strop kanału technologicznego znajduje się na większej głębokości. 

Pomiędzy chudym betonem a stropem kanału przebiegają instalacje. Należy wykonać 

podsypkę zagęszczoną. 

 

Pytanie 315 

Prosimy o potwierdzenie, że na fundamentach, których górna rzędna jest poniżej poziomu -4,61m nie należy układać 

XPS gr. 6cm. 

Odpowiedź:  Strop kanału technologicznego znajduje się na większej głębokości. 

Pomiędzy chudym betonem a stropem kanału przebiegają instalacje. Należy wygonać 

podsypkę zagęszczoną. 

 

Pytanie 316 



Prosimy o uszczegółowienie informacji odnośnie pokrywy systemowej np. Fibrelite do zamknięcia kanału 

technologicznego. Prosimy o podanie klasy obciążenia oraz koloru pokryw. 

Odpowiedź:  Obciążenia zgodnie z mapą obciążeń w projekcie konstrukcyjnym. 

Kolor szary do akceptacji Zamawiającego na etapie wykonawstwa. 

 

Pytanie 317 

Prosimy o przekazanie dokumentacji na konstrukcję stalową podestów systemowych na dachu.   

Odpowiedź:  Projekt konstrukcji stalowej podestów systemowych powinien wynikać z 

projektu warsztatowego wybranego dostawcy systemu.  Wymagania projektowe zostały 

zawarte w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 318 

Czy zamawiający przedstawi bardziej szczegółowo swoje wymagania dotyczące funkcjonalności platformy CDE? 

Doprecyzowanie tych wymagań pomoże odpowiednio skalkulować koszty. 

Odpowiedź:  Wymagania Zamawiającego odnośnie do CDE zostały opisane w pkt. 10.1.2 

dokumentu EIR. 

 

Pytanie 319 

Jaki jest cel przygotowania i wysłania wraz z ofertą dokumentu BEP, zgodnie z obowiązującymi zapisami nie podlega 

on ocenie merytorycznej oraz nie jest kryterium punktowanym – prosimy o stosowane wyjaśnienie. 

Odpowiedź:  Przygotowanie przedkontraktowego dokumentu BEP ma na celu 

usprawnienie procesu wdrażania BIM na inwestycji po podpisaniu kontraktu. 

 

Pytanie 320 

Prosimy o informacje odnośnie formatu natywnego dla przygotowanych na etapie PW modeli BIM, co umożliwi 

poprawne założenia związane z kosztami audytu tych modeli. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dysponuje plikami natywnymi dla etapu PW (wyłącznie 

pliki w otwartym formacie IFC). 

 

Pytanie 322 

Prosimy o potwierdzenie, że od wykonawcy na etapie przekazywania modeli powykonawczych nie będzie 

ciążył obowiązek prowadzenia szkoleń z ich obsługi (chodzi o modele BIM, nie platformę CDE). 

Odpowiedź:  Potwierdzamy, od Wykonawcy oczekuje się wyłącznie szkolenia z obsługi 

platformy CDE. 

 

Pytanie 323 



Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający oczekuje w przyszłości przekazania harmonogramów 4D i 5D czy 

ma to być forma animacji czy pliki natywne z danego oprogramowania? Dodatkowo wchodzenie w tematy związane 

z harmonogramami 4D i 5D zmusza wykonawcę do zastosowania odpowiednich dodatkowych programów – 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje zorganizowania dodatkowych licencji oraz szkolenia z 

obsługi programów przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający unieważnia pkt. 4 poz. 4, 5 oraz 6 tabeli (tj. „Opracowanie 

harmonogramów, symulacji oraz przedmiarów i kosztorysów w oparciu o BIM 4D i 5D.  

Wykorzystanie modelu BIM do zarządzania placem budowy.”). 

 

Pytanie 324 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy Wykonawca ma skalkulować wykonanie modeli wszystkich branż 

samodzielnie na podstawie udostępnionej płaskiej dokumentacji, czy Zamawiający przekaże modele w formie 

natywnej wybranemu Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wyłącznie modelami w otwartym formacie IFC. 

Sporządzenie modeli zgodnie ze standardem opisanym w EIR jest zadaniem 

Wykonawcy. 

  

Pytanie 325 

Prosimy o jednoznaczność – zaleca się, czy jest to obligatoryjne? 

 

Odpowiedź:  Stosowanie norm ISO 19650 oraz dokumentu BIM STANDARD PL jest 

obligatoryjne. Jeżeli zapisy EIR są różne od zapisów norm ISO / BIM STANDARD PL 

pierwszeństwo maja zapisy EIR. 

 

Pytanie 326 

Prosimy o potwierdzenie, że utrzymanie platformy CDE jest po stronie Wykonawcy przez cały czas trwania rękojmi i 

gwarancji, a co za tym idzie wszystkie koszty związane z platformą CDE ponosi Wykonawca. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 

 



Pytanie 327 

Czy Zamawiający wymaga aby na platformie CDE było możliwe otwieranie i recenzowanie modeli BIM w formacie 

natywnym czy otwartym? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie określa takich wymagań. Dopuszczalne są zarówno 

platformy, które umożliwiają otwieranie wyłącznie formatów otwartych, wyłącznie 

formatów natywnych, jak i platformy umożliwiające otwieranie i recenzowanie obu 

formatów. Jednocześnie platforma musi umożliwiać przechowywanie plików zarówno w 

formacie otwartym jak i w formacie natywnym. 

 

Pytanie 329 

Prosimy o przekazanie dokumentów tj. wymagań i późniejszych ustaleń z etapu projektowania celem 

zaimplementowania odpowiednich i spójnych rozwiązań na etapie realizacji i uwzględnienia ich w odpowiednich 

dokumentach wymaganych na etapie realizacji. 

Odpowiedź: Rozwiązania zawarte w projekcie należy traktować jako rozwiązania 

ustalone na etapie projektowania i należy je zaimplementować na etapie realizacji. 

 

Pytanie 330 

Prosimy o wykreślenie tego zapisu – nie jest rolą wykonawcy wprowadzanie zmian do Projektu – jest to zakres 

kompetencji Projektanta obiektu. 

 

Odpowiedź:  Przez sformułowanie „wykonawca ma obowiązek dostarczyć rozwiązania 

zamienne pozwalające na ich uniknięcie” należy rozumieć poinformowanie projektanta o 

występowaniu kolizji oraz wystąpić o wykonanie przez Projektanta rozwiązania 

zamiennego. 

 

Pytanie 331 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązał Biuro Projektowe do prowadzenia nadzoru autorskiego nad 

Inwestycją. 

Odpowiedź:  TAK. biuro projektowe potwierdza. 

 

Pytanie 332 

Zgodnie z podkreślonym zapisem prosimy o przekazanie ustaleń co do jednostek z etapu Projektu Wykonawczego. 



 

Odpowiedź:  Jednostki długość: [cm/mm]  

Jednostki powierzchni [m2]  

Jednostki objętości [m3]  

Jednostki wysokości [m/ m n.p.m.] 

 

Pytanie 403 

W nawiązaniu do art. 26.4 wzoru umowy, prosimy o sprecyzowanie oraz wskazanie jakie konkretnie decyzje, 

uzgodnienia, opinie i inne wydane dokumenty administracyjne są obecnie w posiadaniu Zamawiającego, lecz termin 

ich ważności upłynie w trakcie realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: Dokumenty uzyskane na etapie projektu zostały zebrane w Tom I Część I 

FORMALNOŚCI 

 

Pytanie 465 

W nawiązaniu do pkt. 3.2.3 Załącznika nr 4 do Aktu Umowy [Procedury Odbiorowe] określającego procedurę 

odbiorów częściowych, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie jakie części Robót podlegają odbiorom częściowym.  

Odpowiedź: Odbiory częściowe dotyczyć będą robót wykonanych pod kątem 

rozliczenia finansowego oraz zafakturowania.  

 

Pytanie 472 

Czy należy przeprowadzić jakiekolwiek prace wzmacniające lub remontowe budynków sąsiednich? 

Odpowiedź: Zakres robót w budynkach istniejących zgodnie z projektem, dodatkowo 

należy założyć osuszanie i hydroizolację ścian budynków istniejących wzdłuż których 

będą wprowadzone wykopy i roboty budowlane. 

 

Pytanie 473 

Czy inwestor dopuszcza inny sposób zapewnienia mediów na czas budowy dla istniejących i funkcjonujących 

obiektów szpitala niż opisane w materiałach przetargowych? Czy dopuszcza się lokalne punkty zasilania w gazy 

medyczne instalacji budynkowych oraz urządzenia próżni i sprężonego powietrza ustawione przy budynkach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość montażu lokalnych punktów zasilania 

w gazy medyczne instalacji budynkowych oraz urządzenia próżni i sprężonego powietrza 

ustawione przy budynkach pod warunkiem zapewnienia nieprzerwanych dostawy i 



wykonania instalacji zgodnie z przepisami. Wykonawca musi pamiętać iż proponowane 

rozwiązanie misi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 474 

Prosimy o przekazanie skanów dokumentacji, na podstawie której wykonana została winda przy budynku nr 6,  wraz 

z szachtem, która ma zostać zdemontowana i przekazana Inwestorowi.  

Odpowiedź: Zamawiający przekaże posiadaną dokumentację. Kostka brukowa z 

podjazdu do windy przy budynku nr 6 może zostać wykorzystana do wykonania 

nawierzchni i zmian koło budynków nr 7 i 8. Pozostała kostka do przekazania 

Zamawiającemu. 

 

Pytanie 475 

Jaki zakres elementów windy z budynku 6 ma zostać przekazany Inwestorowi i w jakiej formie? Czy elementy mają 

zostać rozebrane na elementy „montażowe”?  

Odpowiedź: Elementy windy do przekazania Zamawiającemu: wszystkie elementy 

sterujące windy, silnik wraz z wciągarką, falownik, kable zwisowe, elementy napędu 

drzwi, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, koła zdawcze, przyciski i kasety oraz elementy 

stalowe wykończenia kabiny, grzejnik. Elementy będące poza zakresem przekazania 

Zamawiającemu np.: liny, konstrukcja windy, instalacje. Tak, winda ma zostać rozebrana 

na elementy montażowe. 

 

Pytanie 476 

Czy zbiornik przepompowni zlokalizowany pod obiektem SD ma zostać wykonany jako zbiornik prefabrykowany 

czy monolityczny?  

Odpowiedź: Zbiornik PT/PS2 zakładany jest jako wykonany z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, C-35/45.  

 

Pytanie 477 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji budynków sąsiadujących z projektowanym obiektem tj budynku 4, 7, 8 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni posiadane inwentaryzacje. 

 

Pytanie 478 

Proszę o przekazanie ekspertyz technicznych dla budynków znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu oraz 

dla obiektów z którymi łączą się projektowane obiekty. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia posiadane ekspertyzy budynków. 

 



Pytanie 479 

Brak dokumentacji z zakresu konstrukcji dla obiektu tlenowni. Prosimy o przekazanie. 

Odpowiedź: Budynek tlenowni nie był objęty opracowaniem, budynek został już 

zrealizowany na podstawie odrębnej dokumentacji i w ramach odrębnej inwestycji. W 

ramach przedmiotowej inwestycji znajduje się dodatkowy zbiornik tlenu. 

 

Pytanie 480  

Brak dokumentacji tymczasowej sprężarkowni. Prosimy o przekazanie projektu obiektu.  

Odpowiedź: Informacje o sprężarkowni znajdują się w Część IV GAZY MEDYCZNE, 

stację tymczasową w celu utrzymania ciągłości pracy obiektów szpitalnych powinien 

przewidzieć Wykonawca. 

 

Pytanie 481 

Rysunki w wersji edytowalnej i nieedytowalnej nie są tożsame. Chodzi np. o PZT w zakresie obiektu tlenowni. 

Prosimy o wyjaśnienie który z rysunków jest nadrzędny? 

Odpowiedź: Przekazujemy ujednolicone właściwe pliki. 

 

Pytanie 482 

Prosimy o wykonanie załącznika graficznego dla określenia lokalizacji wszystkich obiektów dla których ma zostać 

zachowany dostęp w trakcie realizacji obiektu. Przekazane materiały nie obrazują lokalizacji wszystkich obiektów (np. 

89, 57, 88 i inne). 

Odpowiedź: Dostęp należy zachować do wszystkich funkcjonujących obiektów szpitala. 

Zna załączonym rysunku znajdują się wszystkie ponumerowane budynki Szpitala, 

budynek nr 89 to Myjnia pojazdów sanitarnych która znajduje się pomiędzy budynkami 

nr 80 i 10. 

 

Pytanie 483 

Prosimy o przekazanie kompletnego projektu budowlanego. W udostępnionej dokumentacji brakuje tego zakresu. 

Odpowiedź: Projekt budowlany zostanie przekazany. 

 

Pytanie 484 

Prosimy o przekazanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę obiektu tlenowni wraz z nowymi 

zbiornikami. Jaki zakres prac obejmuje niniejsza inwestycja? 

Odpowiedź: Projekt budowlany zostanie przekazany. Projekt tlenowni nie był 

przedmiotem tego projektu i został zrealizowany na podstawie odrębnej dokumentacji. 



W zakresie przedmiotowej inwestycji znajduje się dodatkowy zbiornik tlenu ujęty w 

dokumentacji. 

 

Pytanie 485 

Prosimy o przekazanie zestawienia elementów konstrukcji stalowej dachu budynku nr 42.  

Odpowiedź: Zestawienie elementów konstrukcji stalowej zostanie uzupełnione. Projekt 

warsztatowy zawierający szczegóły rozwiązań znajduje się w zakresie Wykonawcy. 

 

Pytanie 486 

Prosimy o przekazanie modelu budynku w formie pliku IFC lub REVIT.  

Odpowiedź: Pliki IFC zostaną udostępnione. 

 

Pytanie 487 

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji oraz opinii technicznych lub ekspertyz dla obiektów przeznaczonych do 

rozbiórki.  

Odpowiedz: Zamawiający przekazuje posiadane dokumenty. 

 

Pytanie 488 

Prosimy o przekazanie projektów rozbiórki obiektów przeznaczonych do rozbiórki.  

Odpowiedź: Projekt rozbiórki znajduje się w Projekcie Budowlanym. 

 

Pytanie 489 

Prosimy o potwierdzenie  czy w zakresie prac konserwatorskich wchodzi wyłącznie obszar łączników przy 

budynkach 4,7,8.  

Odpowiedź: Zakres prac konserwatorskich zgodnie z dokumentacją projektową (poza 

obszarami łączników, są też m.in. drzwi do budynku nr 4, przeniesienie płaskorzeźb z 

istniejących budynków na elewację budynku projektowanego, czy przeniesienie rzeźb na 

zagospodarowaniu. Dodatkowo, z racji, że cały teren inwestycji znajduje się na terenie 

wpisanym do rejestru zabytków inwestycja będzie prowadzona pod nadzorem 

właściwego Konserwatora Zabytków. 

 

Pytanie 490 

Proszę o sprecyzowanie rodzaju i grubości konglomeratu, z którego mają być zrobione parapety wewnętrzne 

Odpowiedź: Grubość parapetów z konglomeratu 2cm. 

 

Pytanie 491 



Proszę o sprecyzowanie grubości blachy aluminiowej, z której mają być zrobione parapety zewnętrzne, obróbki 

blacharskie, attyki.  

Odpowiedź: Rodzaj blachy  zgodnie z detalami, zestawieniami, opisem i specyfikacjami, 

grubość ≥0,5mm.  

 

Pytanie 494 

Prosimy o przekazanie  lub wskazanie miejsca gdzie w dokumentacji gdzie są aktualne warunki przyłączenia do sicie 

CO, zamieszczone w dokumentacji „Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci MPEC; ozn. 

RCW/374/1524/EC/PN/2020 z dnia 26.02.2020r.”są ważne 2 lata – obecnie nieaktualne. 

Odpowiedź: Warunki techniczne uzyskane na etapie opracowania dokumentacji znajdują 

w: 

TOM I - PZT\Część I FORMALNOŚCI\270-IP-00-XX-TD-Y-00001-Formalnosci 

Wykonawca musi wystąpić do MPEC o prolongatę warunków technicznych przyłączenia 

oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 496 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej  jest po stronie dostawcy ciepła. 

Odpowiedź: Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej  jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 498 

Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie węzła cieplnego czy po stronie GW czy po stronie gestora 

sieci ciepłowniczej. 

Odpowiedź: Wykonanie węzła ciepła po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 499 

Poz 408 przedmiaru PZT sieci sanitarne: ”Anal.- Dostawa i montaż wyposażenia pompowego przepompowni 

ścieków PT oraz systemu urządzeń technologicznych do dezynfekcji surowych ścieków skażonych mikrobiologicznie 

wg specyfikacji PW – kpl1”. Prosimy o przekazanie przewidywanych parametrów ścieków, oraz oczekiwane 

parametry po oczyszczeniu.   

Odpowiedź: Parametry ścieków po dezynfekcji zgodnie z dokumentacją projektową, tj.: 

Zgodnie z norma PN-EN 12255-14, urządzenie powinno zapewnić wymaganą 

skuteczność dezynfekcyjną na poziomie min. 99,9%, potwierdzoną oznaczeniami metodą 

biodozymetryczną wobec poniższych bakterii wskaźnikowych: 

− bakterie Coli (Escherichia Coli); 

− bakterie Coli typu kałowego (Fecal Coli); 

− paciorkowce kałowe (enterokoki); 



− beztlenowe pałeczki redukujące siarczyny (Clostridium perfringens). 

 

Pytanie 500 

Prosimy o podania schematu i zestawienia urządzeń technologicznych do dezynfekcji surowych ścieków skażonych 

mikrobiologicznie. 

Odpowiedź: Schemat technologiczny Stacji Dezynfekcji Ścieków znajduje się w 

dokumentacji projektowej TOM I - PZT\Część V B. SANIT\ Rys 270-IP-SD-XX-S-

50001. 

Zestawienie urządzeń technologicznych na rysunku 270-IP-SD-XX-S-50003 

 

Pytanie 501 

W dokumentacji w części formalnej zamieszczono uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z ORANGE 

POLSKA wydane w dniu 2020.08.06, które ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania – straciło 

ważność w dniu 2021.08.05. Czy Zamawiający wystąpił o przedłużenie ważności uzgodnienia? 

Odpowiedź: Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z przebudową 

infrastruktury telekomunikacyjnej należy wystąpić do Orange o prolongatę uzgodnienia. 

 

Pytanie 503 

Zakres prac wzmocnieniowych i remontowych budynku nr 42 obejmuje pomieszczenia ruchu elektrycznego. Czy 

obiekt szpitala posiada inne źródła zasilania na wypadek konieczności wyłączenia czasowego zasilania w obiekcie nr 

42?  

Odpowiedź: Nie posiada. Wykonawca musi przewidzieć zapewnienie tymczasowego 

źródła zasilania na czas wykonywania robót. 

 

Pytanie 504 

Prosimy o podanie rodzaju materiału, z którego mają być wykonane fartuchy umywalkowe i pasy między szafkowe. 

Odpowiedź: Specyfikacja fartuchów umywalkowych oraz pasów międzyszafkowych 

zgodnie z 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00011-SST_B-09_Roboty_malarskie 

 

Pytanie 505 

Prosimy o przekazanie listy oraz parametrów gabarytowych i ciężarów (przybliżonych)  elementów, które mają zostać 

przeniesione w ramach procesu alokacji oddziałów z budynków 5, 6 i 60 w inne miejsca oraz przenoszonych do 

nowego budynku po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu końcowego.  

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje listę wyposażenia. 

 



Pytanie 508 

Specyfikacja opisuje zbiornik wody PPOŻ jako prefabrykowany, zaś projekt wykonawczy jako monolityczny. Czy 

Inwestor dopuszcza dowolność technologii wykonania niniejszego elementu? 

Odpowiedź:: Zbiornik wody ppoż wykonać zgodnie z projektem konstrukcji tj. 

monolityczny. Rys 270-IP-ZB-DR-K-92001. 

 

Pytanie 509 

Prosimy o przekazanie wszystkich załączników w tym projektów i uzgodnień, stanowiących załączniki do wydania 

decyzji pozwolenia na budowę nr 1/BZ/2021 z dnia 19.01.2021 znak WI.XI.7840.1.66.2022.PZ. 

Odpowiedź: Projekt zostanie udostępniony. 

 

Pytanie 510 

Prosimy o przekazanie wszelkich materiałów, w tym załączników i wniosku do Wojewody Małopolskiego, o wydanie 

zgody na realizację prac związanych z budową zbiornika ciekłego tlenu medycznego.  

Odpowiedź: Dokumenty zostaną udostępnione. 

 

Pytanie 513 

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.037.00_ Regał listwowy mobilny, typA - z 6 koszami sterylizacyjnymi:  

Prosimy o wykreślenie wymogów posiadania atestu o dopuszczeniu do stosowania w jednostkach służby 

zdrowia oraz certyfikatu jakości EN ISO 9001. 

Uzasdnienie: Dla wyspecyfikowanego wyposażenia nia ma stosownych przepisów wymagających 

posiadanie określonych dokumentów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regał bez certyfikatu jakości EN ISO 9001 ale nie 

dopuszcza regału bez atestu o opuszczeniu do stosowania w jednostkach służby zdrowia.  

 

Pytanie 517 

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.199.00_ Myjnia wózków transportowych:  

Pkt 8 tabeli: Prosimy o określenie oczekiwanych wymiarów wewnętrznych komory. W projekcie 

architektonicznym nie zostały one podane. 

Odpowiedź: Wymiary komory wewnętrznej wynoszą (szer. x wys. x gł.):  970x1850-1870 

x 1160-1300 [mm]. 

 



Pytanie 521 

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.202.00_ Suszarka do narzędzi chirurgicznych oraz osprzętu anestezjologicznego:  

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego deklarację zgodności z rozporządzeniem dot. wyrobów 

medycznych – 2017/745). 

Uzasadnienie: Dyrektywa 93/42/EEC została zastąpiona rozporządzenie 2017/745 i w wymaganym 

terminie zakończenia inwestycji nie będzie już obowiązywać. 

Odpowiedź: Dopuszcza się urządzenie posiadające deklarację zgodności z 

rozporządzeniem do. Wyrobów medycznych 2017/745. 

 

Pytanie 531 

Dot. M.405.00_ Stół roboczy CS, typ M:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

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

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego klasy wyrobu 

medycznego. 

 

Pytanie 532 

Dot. M.406.00_ Stół przygotowawczy CS, typM:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

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

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego klasy wyrobu 

medycznego. 

 

Pytanie 533 

Dot. M.407.00_ Regał roboczy CS - 123x62x190cm:  

Czy Zamawiający dopuści regał o wymiarach 122x61x182 cm ? 

Odpowiedź: Tak, dopuści. 

 

Pytanie 534 

Dot. M.407.00_ Regał roboczy CS - 123x62x190cm:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

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

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego klasy wyrobu 

medycznego. 



 

Pytanie 535 

Dot. M.408.00_ Zlew dwukomorowy CS - bateria na fotokomórkę zasilaną bateryjnie:  

Czy Zamawiający stół ze zlewami wyposażony w baterię sztorcową z dodatkową wylewką prysznicową 

bez fotokomórki ? 

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. 

 

Pytanie 536 

Dot. M.408.00_ Zlew dwukomorowy CS - bateria na fotokomórkę zasilaną bateryjnie:  

Prosimy o wykreślenie zapisu „Klasa wyrobu medycznego …” 

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

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wykreślenie zapisu dotyczącego klasy wyrobu 

medycznego. 

 

Pytanie 545 

Prosimy o informacje czy w zakresie postępowania jest utylizacja i demontaż materiałów 

niebezpiecznych np. elementy azbestowe ? Jeżeli tak to prosimy o informację na temat takiego 

zakresu prac. 

Odpowiedź: W czasie inwentaryzacji obiektów istniejących przeznaczonych do 

rozbiórki nie stwierdzono występowania materiałów niebezpiecznych. Jeżeli w trakcie 

robót okaże się że materiały takie występują w częściach nieodkrytych, należy 

przewidzieć ich utylizacje. 

 

Pytanie 547 

Prosimy o udostępnienie plików z folderu „TOM IV - Przedmiary" w wersji edytowalnej ( np. MS Excel, ath ). 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada kompletnych przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 548 

Czy w miejscy budowy może znajdować się grunt skażony do remediacji ? Jeżeli tak to prosimy o więcej szczegółów 

w tym zakresie. 

Odpowiedź: Badanie skażenia gruntu nie było w zakresie zleconych prac projektowych. 

Zamawiający nie posiada wiedzy odnośnie ewentualnego skażenia gruntu 

przeznaczonego do budowy. 

 

Pytanie 549 



Prosimy o informacje czy wszystkie elementy podlegające rozbiórce i demontażowi są w zakresie 

utylizacji przez Wykonawcę ? 

Odpowiedź: Elementy do przekazania Inwestorowi: winda z budynku nr 6, oprawy 

oświetleniowe typu LED, armaturę sanitarną, klimatyzatory i jednostki zewnętrzne (za 

wyjątkiem klimatyzatora znajdującego się w Sali operacyjnej oddziału Okulistycznego), 

klamki szyfrowe. 

Złom (elementy metalowe) do rozliczenia zgodnie z pkt. 7 Art. 52 Umowy. Pozostałe 

elementy mają być zutylizowane. 

 

Pytanie 551 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie grodzic wbijanych do umocnienia 

wykopu. W dokumentacji jest jednie ogólna informacja o tym zakresie prac. 

Odpowiedź: Tymczasowe zabezpieczenia podlegające późniejszemu demontażowi wg 

technologii Wykonawcy należy opracować na etapie realizacji w ramach projektów 

warsztatowych. 

 

Pytanie 555 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu przedmiotem zamówienia objęto budowę zbiornika z 

ciekłym tlenem skoro wg dokumentacji projektowej głównym źródłem gazów medycznych jest 

istniejący zbiornik na ciekły tlen wraz z parownicą? 

Odpowiedź: Projektowany zbiornik ma być uzupełnieniem dla zbiornika istniejącego. 

 

Pytanie 561 

Zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie edytowalnej wersji pliku „270-IP-ZB-XX-SP-

M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego”, w znacznym stopniu ułatwi to 

przygotowanie oferty wykonawcom. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ostatecznego pliku w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 646 

Dotyczy M.048.00 Stół wentylowany do przyjm. Mat. histopatologicznego 

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

filtrowania formaliny 

Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 647 



Dotyczy M.048.00 Stół wentylowany do przyjm. Mat. histopatologicznego 

Dot. Poz. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyświetlającego wszystkie błędy na 

panelu sterowania 

Odpowiedź: Dopuszcza się urządzenie wyświetlające wszystkie błędy na panelu 

sterowania. 

 

Pytanie 648 

Dotyczy M.048.00 Stół wentylowany do przyjm. Mat. histopatologicznego 

Dot. Poz. 16. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wyrobu medycznego dla stołu 

wentylowanego do przyjmowania materiałów 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się urządzenia nie posiadającego klasy wyrobu 

medycznego. 

 

Pytanie 649 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji dla podanych wymiarów +/- 20% lub 

podanie wymiarów maksymalnych 

Odpowiedź: Projektant gotów jest dopuścić tolerancję wymiarów +/-20% pod 

warunkiem, że wymiary nie wpłyną na bilans układu wentylacji, sterowanie BMS, 

zasilanie elektryczne oraz pod warunkiem, że urządzenie będzie mieściło się na 

projektowanych drogach transportowych i w docelowych pomieszczeniach. 

 

Pytanie 650 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zbiornika wodnego o wymiarach: 300 x 240 x 150mm 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę wymiarów. 

 

Pytanie 651 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na brudną formalinę z tolerancją 

wymiarów w zakresie +/- 20% 

Odpowiedź: Dopuszcza się pojemnik na brudną formalinę z tolerancją wymiarów w 

zakresie +/-20% 

 

Pytanie 652 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 



Dot. Poz. 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dwupunktowego wyciągu oparów – do blatu 

roboczego i ścianę tylną z możliwością. 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 

 

Pytanie 653 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szyby ochronnej z regulacją położenia manualnie 

Odpowiedź: Dopuszcza się szybę ochronną z regulacją położenia manualnego. 

 

Pytanie 654 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie manualnej regulacji mocy wyciągu z panelu sterownia 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się manualnej regulacji mocy wyciągu z panelu sterowania. 

 

Pytanie 655 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednego uniwersalnego filtra odpowiedniego do 

filtrowania formaliny 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się. 

 

Pytanie 656 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 26. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podblatowej półki na zbiornik z formaliną brudną 

bez kółek 

Odpowiedź: Dopuszcza się podblatową półkę na zbiornik z formaliną brudną bez 

kółek. 

 

Pytanie 657 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 27. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie młynka uruchamianego za pomocą przycisku 

mieszczonego obok zlewu wodnego 

Odpowiedź: Dopuszcza się młynek uruchamiany za pomocą przycisku umieszczonego 

obok zlewu wodnego. 

 

Pytanie 658 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 



Dot. Poz. 34. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie manualnej regulacji mocy wyciągu z panelu 

sterownia 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się. 

 

Pytanie 659 

Dotyczy M.050.00 Dygestorium do obróbki materiału tkankowego 

Dot. Poz. 35. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wyrobu medycznego dla stołu 

wentylowanego do przyjmowania materiałów 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się dygestorium bez klasy wyrobu medycznego. 

 

Pytanie 660 

Prosimy o udostępnienie rysunku 270-IP-ZB-XX-DR-B-67139 przywołanego w opisie 

technicznym BMS, punkt 4.4. Automatyka rozdziału ciepła. 

Odpowiedź: Udostępniono rysunek 270-IP-ZB-XX-DR-B-67139_SA_WC 

 

Pytanie 661 

Projekt w zakresie BMS wskazuje jednoznacznie poprzez specyfikacje i nazwy własne na 

rozwiązania jednego producenta. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

zamienne innych producentów. 

Odpowiedź: Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w 

niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego 

standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie 

proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem 

spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 662 

Prosimy o potwierdzenie, że poniższe wymagania przytoczone w opisie technicznym BMS w 

zakresie kabli są kompletne. Jeżeli występują inne wymagania prosimy o wyspecyfikowanie 

wymagań. 

"Dla sygnałów aktywnych 0-10V DC, 4..20mA należy stosować przewody ekranowane. Dla 

sterowania i monitorowania styków bezpotencjałowych należy stosować przewody wielożyłowe o 

odpowiedniej ilości żył. Należy stosować przewody bezhalogenowe o klasyfikacji CPR nie gorszej 



niż B2ca-s1b,d1,a1. W przypadku instalacji montowanych na zewnątrz należy stosować przewody 

zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV." 

Odpowiedź: Udostępniono doprecyzowanie wymagań dla oprzewodowania AKPiA i 

BMS (270-IP-00-XX-TD-Y-00002_Wytyczne_oprzewodowania_BMS) 

 

Pytanie 663 

Prosimy o przekazanie matrycy sterowań. 

Odpowiedź: Dokumentacja zawiera wystarczające informacje w zakresie matrycy 

sterowań. W scenariuszu pożarowym zawarto algorytmy sterowań dla poszczególnych 

stref pożarowych, natomiast załącznik 4 do projektu br. telekomunikacyjnej "Wykaz 

sterowań i monitorowań" zawiera szczegółowe informacje o sterowaniach i 

monitorowaniach pożarowych. Zgodnie z opisem technicznym Generalny Wykonawca na 

etapie wykonawstwa uwzględniając wytyczne projektu wykonawczego oraz scenariusza 

pożarowego, z uwzględnieniem ostatecznie wybranych rozwiązań w zakresie branż 

architektury, sanitarnej, elektrycznej, BMS i telekomunikacyjnej, sporządzi szczegółową 

matrycę sterowań i scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 

 

Pytanie 664 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki elewacji szaf RACK w zakresie okablowania strukturalnego. 

Odpowiedź: Elewacje szaf RACK mogą zostać opracowane przez Wykonawcę na etapie 

projektu warsztatowego jeśli w ocenie Wykonawcy są potrzebne do wykonania przez 

niego prac. Widoki powinny uwzględniać ostatecznie wybrane i zaakceptowane przez 

Zamawiającego rozwiązania w zakresie sieci strukturalnej i sprzętu aktywnego. Projekt 

wykonawczy wraz z kosztorysem i przedmiarem zawiera wszelkie niezbędne informacje 

(w tym zestawienia wyposażenia pasywnego i aktywnego każdej z szaf) do poprawnej 

wyceny instalacji okablowania strukturalnego. 

 

Pytanie 665 

Prosimy o potwierdzenie, że połączenia w standardzie S/FTP kat. 8.2 należy wykonać tylko w obrębie serwerowni 

B1.TE.015 zgodnie ze schematem blokowym LAN. 

Odpowiedź: Potwierdzamy poprawność schematu blokowego. 

 

Pytanie 667 

Prosimy o podanie kluczowych parametrów oceny równoważności w przypadku opraw oświetlenia podstawowego i 

awaryjnego. Opisy zawarte w projekcie zawierają wiele parametrów, które wskazują na konkretnego producenta opraw 

oświetleniowych. 



Odpowiedź: Wskazane parametry, są kluczowymi parametrami oceny równoważności w 

przypadku oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego. Jak minimalne parametry należy 

porównywać w zakresie: kształtu i typu oprawy, rodzaju źródła światła, sposobu 

montażu, typu wykonania obudowy, rodzaj zasilania, żywotność, strumień świetlny, 

pobór mocy, temperatura barwowa, kąt świecenia, rozsył światła, CRI, odporność 

mechaniczna, stopień szczelności, klasa ochronności, UGR. 

 

Pytanie 668 

W uwagach do projektów SSP, DSO, oddymiania widnieje zapis: „Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana 

przez Projektanta. W przypadku systemów pożarowych wszelkie rozwiązania zamienne bądź zmieniające funkcjonalności i 

wzajemne powiązanie międzysystemowe należy rozpatrywać jako zmiany istotne w rozumieniu Prawa Budowlanego". 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, czy dopuszczane są rozwiązania innych producentów, niż 

producent projektowy, Zmiana producenta systemu pożarowego nie jest istotną zmianą w świetle prawa budowlanego. 

Prosimy o wykreślenie tego zapisu z projektów niskoprądowych lub jego modyfikację. 

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie równoważnych systemów pożarowych pod 

warunkiem akceptacji Zamawiającego, pełnej integracji z systemami istniejącymi w 

kompleksie Szpitala, spełnienia minimalnych parametrów i funkcjonalności wskazanych 

w projekcie oraz w razie potrzeby opracowania przez Generalnego Wykonawcę 

wielobranżowego projektu zamiennego dla tego zakresu. W takim przypadku wymagane 

jest uzgodnienie przedstawianych rozwiązań z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i w 

przypadku pozytywnej opinii zmiana będzie potraktowana jako nieistotna. 

 

Pytanie 669 

Opis instalacji niskoprądowych zawiera 114 stron wklejonych parametrów technicznych urządzeń. Opisy te w sposób 

jednoznaczny zawężają wybór producentów urządzeń. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza równoważne, 

alternatywne systemy. 

Odpowiedź: Opis instalacji niskoprądowych zawiera rozwiązania techniczne i 

funkcjonalne. Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń są uwzględnione w 

STWiORB. Dokumentację wykonano z należytą starannością zabezpieczającą interes 

Zamawiającego w postępowaniu publicznym, tak aby uniknąć zastosowania materiałów 

o słabej jakości. Zgodnie z zapisami projektu dopuszcza się inne alternatywne systemy, 

pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jedynie w przypadku 

rozwiązań co najmniej równorzędnych funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 

musi towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana 

technologia budowy oraz tabela porównawcza parametrów. Po stronie Wykonawcy jest 



przygotowanie niezbędnych materiałów porównawczych jednoznacznie wskazujących na 

stosowanie rozwiązań nie gorszych niż opisane w projekcie. 

 

Pytanie 670 

W związku z bardzo obszernym opisem parametrów urządzeń niskoprądowych w opisie do projektu prosimy o wskazanie 

kluczowych parametrów, których spełnienia Zamawiający będzie wymagał celem udowodnienia równoważności dla 

poszczególnych systemów: 

- System Sygnalizacji Pożarowej 

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO 

- Oddymianie 

- System Wykrywania Gazów SWG 

- Instalacja sieci strukturalnej LAN - część pasywna 

- Instalacja sieci strukturalnej LAN - część aktywna 

- Instalacja telewizji użytkowej RTV i zarządzania TV 

- System Kontroli Dostępu SKD 

- System łączności wideointerkomowej 

- System CCTV 

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN 

- System przyzywowy 

- Systemy audio-wizualne AV 

- System integracji na salach operacyjnych i endoskopowej 

Odpowiedź: Opis instalacji niskoprądowych zawiera rozwiązania techniczne i 

funkcjonalne. Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń są uwzględnione w 

STWiORB. Dokumentację wykonano z należytą starannością zabezpieczającą interes 

Zamawiającego w postępowaniu publicznym, tak aby uniknąć zastosowania materiałów 

o słabej jakości. Zgodnie z zapisami projektu dopuszcza się inne alternatywne systemy, 

pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jedynie w przypadku 

rozwiązań co najmniej równorzędnych funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 

musi towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana 

technologia budowy oraz tabela porównawcza parametrów. Po stronie Wykonawcy jest 

przygotowanie niezbędnych materiałów porównawczych jednoznacznie wskazujących na 

stosowanie rozwiązań nie gorszych niż opisane w projekcie. 

 

Pytanie 671 

Zgodnie ze schematem systemu SSP Nowa centrala CSSP jest połączona za pomocą światłowodów z istniejącymi 

centralami. Pod opisem światłowodów jest uwaga, że połączenie z istniejącą centralą jest opcjonalne. Prosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga integracji z istniejącymi centralami ? Jeżeli należy taką integrację wykonać prosimy o 



przekazanie informacji o istniejącym systemie pożarowym (typ, producent, model centrali). 

Odpowiedź: Przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z systemem 

sygnalizacji pożarowej należy potwierdzić ze służbami technicznymi sposób integracji i 

miejsce podłączenie wg stanu na dzień rozpoczęcia robót, z uwagi na trwające 

rozbudowy i możliwe zmiany na obiekcie od czasu przekazania projektu wykonawczego. 

Na dzień sporządzania dokumentacji w budynkach Polikliniki nr 1 i 12 oraz SOR 

funkcjonował system firmy Bosch i dokumentacja zakłada integrację z tym systemem. Z 

racji możliwych zmian w kompleksie Szpitala od czasu przekazania projektu 

wykonawczego, integrację opisano jako opcjonalną, przewidując jednocześnie wszystkie 

niezbędne elementy do tejże integracji. Rozwiązanie to zostało uzgodnione z 

Zamawiającym na etapie projektowania. Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie 

niezbędnych materiałów porównawczych jednoznacznie wskazujących na stosowanie 

rozwiązań nie gorszych niż opisane w projekcie. 

 

Pytanie 672 

Zgodnie z SST B-06 należy zastosować tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kat. III, w dalszej części mowa natomiast o 

tynku gipsowym. Prosimy o doprecyzowanie w jakich lokalizacjach i jaki rodzaj tynku należy zastosować. 

Odpowiedź: Należy zastosować tynki cementowo-wapienne oraz gładzie gipsowe.  

 

Pytanie 673 

Prosimy o określenie / zaznaczenie na rzutach lokalizacji okładziny ściennej drewnopodobnej, występującej w pokojach 

łóżkowych. Jeżeli mają występować jedynie na ścianie za łóżkami - prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź: Akcenty z okładziny drewnopodobnej zgodnie z Część I.1 ARCH. - ZBO 

08_PROJEKT WNĘTRZ 

 

Pytanie 674 

Zgodnie z rysunkami kładów łazienek dla pacjentów i niepełnosprawnych na ścianach znajdować powinna się wykładzina 

ścienna PCV, natomiast zgodnie ze szczegółem FU-1, przy umywalkach powinien występować materiał „fartuch 

umywalkowy - ścienna PVC homogeniczna zgrzewalna wodoszczelna". Prosimy o potwierdzenie czy zastosowany ma być 

w takim razie ten sam materiał, czy o innych parametrach, jeśli tak to jaki. 

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją 270-IP-ZB-XX-SP-A-00011-SST_B-

09_Roboty_malarskie. Na ścianie jest wykończenie SWM-5 a fartuch to FU-1 

 

Pytanie 675 

Prosimy o określenie parametrów na panelu systemowego licowanego stalą nierdzewną w salach operacyjnych - okładzina 

SWM-7. Brak informacji np. o grubości lub podkonstrukcji. 



Odpowiedź: Niezbędne informacje podano w 270-IP-ZB-XX-SP-A-00011-SST_B-

09_Roboty_malarskie. Szczegóły produktu wg dostawcy systemu. Produkt ma spełniać 

wymogi stosowania w obiekcie służby zdrowia, a w Deklaracji Właściwości Użytkowych 

można powoływać się tylko na jedną normę zharmonizowaną dotyczącą całego systemu 

np. zabudowy panelowej. 

 

Pytanie 677 

Prosimy o doprecyzowanie standardu szpachlowania - wykończenia ścian, tj. kategoria połączeń i gładzi. 

Odpowiedź: "W zależności od rodzaju wykończenia ścian należy przewidzieć gładzie o 

następujących klasach  

-klasa Q1 pod wykończenia płytami gresowymi lub okładzinami PCV 

-klasa Q3 pod powierzchniami malowanymi" 

 

Pytanie 678 

Prosimy o doprecyzowanie systemu izolacji ścian na poziomie piwnicy ZB-B1 i piętra 3 (SWM-3), jaki należy przyjąć 

standard wykończenia na takich ścianach. 

Odpowiedź: Specyfikacja 270-IP-ZB-XX-SP-A-00005-02-SST_B-03_Izolacje 

została uzupełniona zgodnie z wytycznymi w operacie akustycznymi. 

 

Pytanie 679 

Prosimy o doprecyzowanie systemu izolacji sufitu na poziomie piwnicy ZB-B1 i piętra 3 (SP-6.1, SP-6.2, SP-6.3), jaki 

należy przyjąć standard wykończenia? 

Odpowiedź: Specyfikacja 270-IP-ZB-XX-SP-A-00005-02-SST_B-03_Izolacje 

została uzupełniona zgodnie z wytycznymi w operacie akustycznymi 

skorygowano rzuty sufitów 

270-IP-ZB-03-DR-A-45011-Rzut_Sufitu_03_Sekcja A 

270-IP-ZB-B1-DR-A-45001-Rzut_Sufitu_B1_Sekcja A 

270-IP-ZB-B1-DR-A-45002-Rzut_Sufitu_B1_Sekcja B. 

 

Pytanie 680 

Jakie należy zastosować wykończenie strefy nad sufitami podwieszanymi? 

Odpowiedź: Brak tynku na stropach nad sufitami podwieszanymi, ściany należy 

tynkować do pełnej wysokości (poziomu stropu). Ściany powyżej poziomu sufitu 

podwieszanego oraz sufity powinny być pomalowane farbą w kolorze białym. 

 

Pytanie 681 



Prosimy o określenie wielkości, ilości i lokalizacji dla rewizji sufitowych/otworów inspekcyjnych. 

Odpowiedź: W projekcie przewidziano w znakomitej większości sufity kasetonowe, nie 

wymagające dodatkowych otworów inspekcyjnych. Na rzutach sufitów określone zostały 

ilości klap rewizyjnych w nielicznych sufitach pełnych. Należy przewidzieć systemowe 

klapy o wymiarach 60x60. Dokładna lokalizacja do akceptacji projektanta na etapie 

wykonawstwa w ramach pełnionych nadzorów autorskich. 

 

Pytanie 703 

Pytania dotyczą : M.075.00_ Lampa zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K) str. 265 

Dotyczy punktu 1 

Zwracamy się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie lamp zabiegowych w 

których regulacja jasności wynosi min. 30-100%. Pragniemy zwrócić uwagę iż jest to wartość 

wystarczająca dla lamp zabiegowych. 

Dotyczy punktu 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie punktu nr. 2 „ Wymiary (mm) 

[±10%] dł x szer. x wys: 3500mm x 3500mm x 2000mm”, Zamawiający nie podaje czego dotyczą 

w/w wymiary. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na usunięcie w/w parametru prosimy o 

dopuszczenie lampy o równoważnych parametrach. 

Zwracamy się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej której 

diody LED emitują światło białe o temperaturze barwowej 4300K. Pragniemy zwrócić uwagę iż 

proponowany parametr różni się od wymaganego o zaledwie 200K co jest wartością praktycznie 

niezauważalną gołym okiem. 

Dotyczy punktu 5  

Zwracamy się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej której diody LED emitują 

światło białe o temperaturze barwowej 4300K. Pragniemy zwrócić uwagę iż proponowany parametr różni się od 

wymaganego o zaledwie 200K co jest wartością praktycznie niezauważalną gołym okiem. 

Odpowiedź: Punkt 1 – dopuszcza się zaproponowane rozwiązanie, 

Punkt 2 – dopuszcza się usunięcie parametru, 

Punkt 5 – dopuszcza się światło białe o temp. Barwowej 4300 K. 

 

Pytanie 704 

Pytania dotyczą: M.075.00_ Lampa zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K) str. 267 

Dotyczy punktu 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie punktu nr. 2 „Wymiary (mm) [±10%] dł x szer. x wys: 

4460mm x 4460mm x 2000mm” , Zamawiający nie podaje czego dotyczą w/w wymiary. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi 

zgody na usunięcie w/w parametru prosimy o dopuszczenie lampy o równoważnych parametrach. 



Dotyczy punktu 5 

Zwracamy się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej której 

diody LED emitują światło białe o temperaturze barwowej 4300K. Pragniemy zwrócić uwagę iż 

proponowany parametr różni się od wymaganego o zaledwie 200K co jest wartością praktycznie 

niezauważalną gołym okiem. 

Odpowiedź: Punkt 2 – dopuszcza się usunięcie parametru, 

Punkt 5 – dopuszcza się światło białe o temp. Barwowej 4300 K. 

 

Pytanie 705 

Pytania dotyczą: M.077.00_ Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamerą zintegrowaną 

i ramieniem pod monitor 

Dotyczy punktu 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której regulacja 

intensywności światła wynosi 10-100% a w trybie endoskopowym lampa emituje światło zielone 

o natężeniu do 500Lx z możliwością jego 5-stopniowej regulacji. 

Dotyczy punktu 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której 

współczynnik Ec/EC wynosi 3.3 (mW/m2)/lx, pragniemy zwrócić uwagę iż oferowany parametr 

jest lepszy od oczekiwanego. 

Dotyczy punktu 3 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której głębia 

oświetlenia L1 + L2 (20%) wynosi 1050mm. 

Dotyczy punktu 4 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której głębia 

oświetlenia L1 + L2 (60%) wynosi 500mm. 

Dotyczy punktu 5 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej z regulowaną 

temperaturą barwową w zakresie 3900K - 4500K - 5100K. 

Dotyczy punktu 8 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej której każda czasza 

wyposażona jest w 12 punktów LED w 3 modułach. 

Dotyczy punktu 10 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej której czasze mają 

kształt wieloboku o średnicy 630mm. 



Odpowiedź: W odniesieniu do: 

- punktu 1 – brak zgody na zmianę parametrów,  

- punktu 2 – dopuszcza się parametr proponowany przez Oferenta, 

- punktu 3 – dopuszcza się parametr proponowany przez Oferenta, 

- punktu 4 – dopuszcza się parametr proponowany przez Oferenta, 

- punktu 5 – nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta, 

- punktu 8 – nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta, 

- punktu 10 – dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 706 

Pytania dotyczą : M.191.00_Ramię sufitowe potrójne - Monitor 60, Lampa, Osłona 

Pytanie dotyczy punktu 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której zestaw 

sufitowy do montażu lampy wyposażony jest w trzy otwory montażowe gdzie w centralnym 

otworze instalowana jest lampa a dwa pozostałe-boczne otwory służą do instalacji dodatkowego 

ramienia z osłoną radiologiczną. Całość zainstalowana wspólnie z wysięgnikiem na monitor 55”-

60” jako tandem na wspólnej płycie stropowej wyposażonej we wspólną maskownicę. 

Pytanie dotyczy punktu 4 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wykreślenie punktu 4 gdyż koliduje on z opisem 

zawartym w punkcie drugim. 

Pytanie dotyczy punktu 6 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej której czasza ma 

kształt litery zbliżony do litery „Y”. 

Pytanie dotyczy punktu 6 i 11 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej której czasz ma 

kształt pełnego okręgu. 

Pytanie dotyczy punktu 10. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy wyposażonej w system redukcji 

cieni której czujniki wbudowane są w czaszy lampy. 

Pytanie dotyczy punktu 12. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy wyposażonej w min. 12 diod 

LED. 

Pytanie dotyczy punktu 14 



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której 

maksymalne natężenie światła endoskopowego wynosi do 500lx i jest regulowane w 5 krokach. 

Pytanie dotyczy punktu 15 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej o stałej 

temperaturze barwowej wynoszącej 4300K. 

Pytanie dotyczy punktu 18 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której kamera 

pracuje w rozdzielczości 1080i. 

Pytanie dotyczy punktu 20 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której 

współczynnik rozpoznawania barw każdej czaszy wynosi Ra >95 % 

Pytanie dotyczy punktu 20 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej w której pierwsze 

ramie pod osłonę radiologiczną ma długość 1350mm. 

Pytanie dotyczy punktu 32 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ramienia monitora w którym ramiona 

mają kształt trapezu z dłuższą podstawą skierowaną w stronę sufitu. 

Pytanie dotyczy punktu 34 i 35 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ramienia monitora w którym dolne 

ramie monitora ma długość 1000mm z elektryczną regulacją w zakresie 710mm. 

Pytanie dotyczy punktu 41 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ramienia monitora w którym rama do 

montażu monitora wyposażona jest w uchwyty do pozycjonowania ramy z wbudowanymi 

czujnikami pojemnościowymi po których uchwyceniu następuje zwolnienie hamulców, gdzie 

przyciski umieszczone przy uchwytach służą do regulacji wysokości monitora oraz do blokowania 

przegubu pośredniego. 

Odpowiedź: W odniesieniu do propozycji Oferenta: 

- punkt 2 – dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta,  

- punkt 4 – Zamawiający nie wykreśla punktu 4 ale dopuszcza rozwiązanie z punktu 2, 

- punkt 6 – Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Oferenta,  

- punkty 6 i 11 – Zmawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Oferenta,  

-  punkt 10 – nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta,  

- punkt 12 - nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta,  

- punkt 14 - nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta , 



- punkt 15 – dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta , 

- punkt 18 - nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta, 

- punkt 20 - dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta , 

- punkt 32 - dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta , 

- punkty 34 i 35 - dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta , 

- punkt 41 - dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 707 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 6 

Prosimy o dopuszczenie kolumny której ścianki wykonane są z aluminium malowanego 

proszkowo, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych 

powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków 

dezynfekcyjnych. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.  

 

Pytanie 708 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 8 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, która zarówno z przodu jaki i z tyłu głowicy zasilającej 

wyposażona jest w pionowe szyny (2 z przodu i 2 z tyłu) do mocowania wysięgnika drążka 

infuzyjnego i innego wyposażenia. 

Odpowiedź: Dopuszcza się takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 709 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 13 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której gniazda elektryczne zamontowane są równolegle do 

osi wzdłużnej głowicy na płaszczyźnie ścianek głowicy i rozplanowane w taki sposób aby 

zapewnić bezkolizyjną możliwość podłączenia urządzeń. 

Odpowiedź: Dopuszcza się takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 710 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 16 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne 

zainstalowane są na innych ścianach głowicy niż gniazda gazowe i rozplanowane są w sposób j ak 

najbardziej ergonomiczny dla użytkownika. 



Odpowiedź: Dopuszcza się takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 711 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 17 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane 

poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na froncie i 

na tylnej ściance kolumny. Rozwiązanie takie nie wpływa w negatywny sposób na funkcjonalność 

urządzenia 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 712 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 21 

Prosimy o dopuszczenie kolumny w której stosunek ramion wynosi 6:5 lub usunięcie tego 

wymogu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wymóg postawiony w tym punkcie w żaden sposób 

nie wpływa na wartości funkcjonalne urządzenia - przy założeniu spełnienia wymogu z punktu 

20. 

Odpowiedź: Dopuszcza się kolumnę w której stosunek ramion wynosi 6:5. 

 

Pytanie 713 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 25. 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, wyposażonej w ergonomiczne, zorientowane pionowo 

uchwyty zainstalowane na szynach montażowych na tylnej ścianie głowicy (z możliwością zmiany 

ich wysokości oraz przełożenia na przednią ścianę przez Użytkownika) wyposażonych w 

przyciski oznaczone strzałkami do zmiany wysokości kolumny, a zwalnianie hamulca odbywa się 

bezpośrednio po pochwyceniu uchwytu i automatycznym blokowaniu po jego puszczeniu - dzięki 

zastosowaniu technologii czujnika dotyku. Rozwiązanie takie jest prostsze w użyciu i znacznie 

bardziej intuicyjne. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 714 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 26. 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, wyposażonej w ergonomiczne, zorientowane pionowo 

uchwyty zainstalowane na szynach montażowych na tylnej ścianie głowicy (z możliwością zmiany 

ich wysokości oraz przełożenia na przednią ścianę przez Użytkownika) wyposażonych w 



przyciski oznaczone strzałkami do zmiany wysokości kolumny, a zwalnianie hamulca odbywa się 

bezpośrednio po pochwyceniu uchwytu i automatycznym blokowaniu po jego puszczeniu - dzięki 

zastosowaniu technologii czujnika dotyku. Rozwiązanie takie jest prostsze w użyciu i znacznie 

bardziej intuicyjne. Nie wymaga ono także oznaczania kolorystycznego hamulców 

poszczególnych przegubów kolumny. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 715 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 31 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

obrotowego, dwuramiennego o łącznym zasięgu 60 cm. Jest to zasięg wystarczający aby zapewnić 

funkcjonalność urządzenia. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 716 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 31 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

obrotowego, dwuramiennego o udźwigu 20 kg. Jest to udźwig wystarczający aby zapewnić 

funkcjonalność urządzenia. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 717 

Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 33 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

bez zamykanych kanałów do prowadzenia kabli. Takie rozwiązanie oferuje tylko jeden producent 

kolumn na świecie a wprowadzenie tego wymogu prowadzi do ograniczenia konkurencji w 

postępowaniu. 

Odpowiedź: Nie jest prawdą, że zamykane kanały prowadzenia kabli oferowane są tylko 

przez 1 producenta. Na rynku dostępne są co najmniej 2 takie rozwiązania. Nie mniej 

Zamawiający dopuszcza inne sposób ukrycia przewodów niż zamykane kanały – mogą to 

być dedykowane systemy prowadzenia przewodów w częściowo otwartych prowadnicach 

z przypinkami porządkującymi. 

 

Pytanie 718 



Dotyczy: M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D, pkt. 34 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego, 

który posiada hamulec cierny zwalniany i aktywowany w bardzo łatwy sposób dzięki 

mechanizmowi blokującemu sterowanego jednym palcem, bez regulacji siły hamulca ciernego. 

Zastosowanie precyzyjnego mechanizmu blokującego nie wymaga takiej regulacji. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania proponowanego przez Oferenta. 

 

Pytanie 719 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 6 

Prosimy o dopuszczenie kolumny której ścianki wykonane są z aluminium malowanego 

proszkowo, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych 

powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków 

dezynfekcyjnych 

Odpowiedź: Dopuszcza się takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 720 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 8 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, która zarówno z przodu jaki i z tyłu głowicy zasilającej 

wyposażona jest w pionowe szyny (2 z przodu i 2 z tyłu) do mocowania wysięgnika drążka 

infuzyjnego i innego wyposażenia. 

Odpowiedź: Dopuszcza się takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 721 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 13 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której gniazda elektryczne zamontowane są równolegle do 

osi wzdłużnej głowicy na płaszczyźnie ścianek głowicy i rozplanowane w taki sposób aby 

zapewnić bezkolizyjną możliwość podłączenia urządzeń. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 722 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 16 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne 

zainstalowane są na innych ścianach głowicy niż gniazda gazowe i rozplanowane są w sposób jak 

najbardziej ergonomiczny dla użytkownika. 



Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 723 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 17 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane 

poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na froncie i 

na tylnej ściance kolumny. Rozwiązanie takie nie wpływa w negatywny sposób na funkcjonalność 

urządzenia. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 724 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 21 

Prosimy o dopuszczenie kolumny w której stosunek ramion wynosi 6:5 lub usunięcie tego 

wymogu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wymóg postawiony w tym punkcie w żaden sposób 

nie wpływa na wartości funkcjonalne urządzenia - przy założeniu spełnienia wymogu z punktu 

20. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 725 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 24. 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, wyposażonej w ergonomiczne, zorientowane pionowo 

uchwyty zainstalowane na szynach montażowych na tylnej ścianie głowicy (z możliwością zmiany 

ich wysokości oraz przełożenia na przednią ścianę przez Użytkownika) wyposażonych w 

przyciski oznaczone strzałkami do zmiany wysokości kolumny, a zwalnianie hamulca odbywa się 

bezpośrednio po pochwyceniu uchwytu i automatycznym blokowaniu po jego puszczeniu - dzięki 

zastosowaniu technologii czujnika dotyku. Rozwiązanie takie jest prostsze w użyciu i znacznie 

bardziej intuicyjne 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta. 

 

Pytanie 726 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 25. 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, wyposażonej w ergonomiczne, zorientowane pionowo 

uchwyty zainstalowane na szynach montażowych na tylnej ścianie głowicy (z możliwością zmiany 

ich wysokości oraz przełożenia na przednią ścianę przez Użytkownika) wyposażonych w 



przyciski oznaczone strzałkami do zmiany wysokości kolumny, a zwalnianie hamulca odbywa się 

bezpośrednio po pochwyceniu uchwytu i automatycznym blokowaniu po jego puszczeniu - dzięki 

zastosowaniu technologii czujnika dotyku. Rozwiązanie takie jest prostsze w użyciu i znacznie 

bardziej intuicyjne. Nie wymaga ono także oznaczania kolorystycznego hamulców 

poszczególnych przegubów kolumny. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta. 

 

Pytanie 727 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 30 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

obrotowego, dwuramiennego o łącznym zasięgu 60 cm. Jest to zasięg wystarczający aby zapewnić 

funkcjonalność urządzenia. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta. 

 

Pytanie 728 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 30 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

obrotowego, dwuramiennego o udźwigu 20 kg. Jest to udźwig wystarczający aby zapewnić 

funkcjonalność urządzenia. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie zaproponowane przez oferenta 

 

Pytanie 729 

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 32 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

bez zamykanych kanałów do prowadzenia kabli. Takie rozwiązanie oferuje tylko jeden producent 

kolumn na świecie a wprowadzenie tego wymogu prowadzi do ograniczenia konkurencji w 

postępowaniu. 

Odpowiedź: Nie jest prawdą, że zamykane kanały prowadzenia kabli oferowane są tylko 

przez 1 producenta. Na rynku dostępne są co najmniej 2 takie rozwiązania. Nie mniej 

Zamawiający dopuszcza inne sposób ukrycia przewodów niż zamykane kanały – mogą to 

być dedykowane systemy prowadzenia przewodów w częściowo otwartych prowadnicach 

z przypinkami porządkującymi. 

 

Pytanie 730 



M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D, pkt. 33 

Prosimy o dopuszczenie kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego, 

który posiada hamulec cierny zwalniany i aktywowany w bardzo łatwy sposób dzięki 

mechanizmowi blokującemu sterowanego jednym palcem, bez regulacji siły hamulca ciernego. 

Zastosowanie precyzyjnego mechanizmu blokującego nie wymaga takiej regulacji. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania 

 

Pytanie 731 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 6 

Prosimy o dopuszczenie kolumny w której kolumna zasilająca ma przekrój 525 x 215 mm oraz 

wysokość 1650 mm. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 732 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 11 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, wyposażonej w ergonomiczne, zorientowane pionowo 

uchwyty zainstalowane na szynach montażowych na tylnej ścianie głowicy (z możliwością zmiany 

ich wysokości oraz przełożenia na przednią ścianę przez Użytkownika) wyposażonych w 

przyciski oznaczone strzałkami do zmiany wysokości kolumny, a zwalnianie hamulca odbywa się 

bezpośrednio po pochwyceniu uchwytu i automatycznym blokowaniu po jego puszczeniu - dzięki 

zastosowaniu technologii czujnika dotyku. Rozwiązanie takie jest prostsze w użyciu i znacznie 

bardziej intuicyjne. Nie wymaga ono także oznaczania kolorystycznego hamulców 

poszczególnych przegubów kolumny 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania 

 

Pytanie 733 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 12 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, która nie posiada konstrukcji składającej się z modułów 

możliwych do demontażu i montażu w innym miejscu kolumny. Nadmieniamy iż takie 

rozwiązanie technologiczne ofertuje tylko jedna firma na świecie a wprowadzenie tego wymogu 

prowadzi do ograniczenia konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo - takie rozwiązanie 

konstrukcyjne może doprowadzić do rozszczelnienia głowicy kolumny oraz mechanicznego 

uszkodzenia rur gazowych czy przewodów elektrycznych co może prowadzić do poważnych 

konsekwencji na Sali Operacyjnej. 



 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 734 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 19 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której winda zamontowana jest w dolnej części głowicy 

kolumny. Rozwiązanie takie jest tożsame funkcjonalnie z rozwiązaniami wymienionymi w 

wymogu punktu 19. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 735 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 31 

Prosimy o dopuszczenie lampy ze stałą temperaturą barwową 3800K lub 4300K z możliwością 

jej wybrania przez Zamawiającego na etapie zamówienia. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 736 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 33 

Prosimy o dopuszczenie lampy wyposażonej w przygotowanie do przewodowej kamery HD lub 

4K o rozdzielczości 1080p. Miejsce instalacji kamery - w centrum głowicy (oś geometryczna 

czaszy). Rozwiązanie takie zapewnia bezpieczniejszy i pewniejszy przesył obrazu w porównaniu z 

kamerą bezprzewodową. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 737 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 35 

Prosimy o dopuszczenie lampy operacyjnej w której współczynnik odwzorowania barw wynosi 

96. Jest to różnica niezauważalna w warunkach normalnego użytkowania - jedynie w warunkach 

laboratoryjnych - i nie pogarsza warunków użytkowych lampy. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 738 

Dotyczy: M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H, pkt. 39. 



Prosimy o dopuszczenie lampy operacyjnej o wgłębności oświetlenia L1+L2 równym 98cm 

mierzone w-g normy IEC:2009 60601-2-41, czyli w zakresie doświetlenie d10 = 20% i 44cm przy 

d10 60%. Wartości takie są wystarczające dla wszelkiego rodzaju procedur chirurgicznych. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta 

 

Pytanie 739 

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typ H, pkt. 4 

Prosimy o dopuszczenie kolumny w której kolumna zasilająca ma przekrój 525 x 215 mm oraz 

wysokość 1400 mm. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 740 

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typ H, pkt. 5 

Prosimy o dopuszczenie kolumny z regulacja wysokości głowicy kolumny w zakresie 710 mm. 

Mechanizm regulacji wysokości głowicy kolumny elektryczny. Silnik wraz z mechanizmem 

napędzającym ruch ramienia zintegrowany bezpośrednio pod przegubem ramienia uchylnego. 

Rozwiązanie takie nie wpływa w żaden sposób niekorzystnie na funkcjonalność urządzenia. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 741 

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typ H, pkt. 10 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, wyposażonej w ergonomiczne, zorientowane pionowo 

uchwyty zainstalowane na szynach montażowych na tylnej ścianie głowicy (z możliwością zmiany 

ich wysokości oraz przełożenia na przednią ścianę przez Użytkownika) wyposażonych w 

przyciski oznaczone strzałkami do zmiany wysokości kolumny, a zwalnianie hamulca odbywa się 

bezpośrednio po pochwyceniu uchwytu i automatycznym blokowaniu po jego puszczeniu - dzięki 

zastosowaniu technologii czujnika dotyku. Rozwiązanie takie jest prostsze w użyciu i znacznie 

bardziej intuicyjne. Nie wymaga ono także oznaczania kolorystycznego hamulców 

poszczególnych przegubów kolumny. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiego rozwiązania 

 

Pytanie 742 

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typ H, pkt. 11 i 12 



Prosimy o dopuszczenie kolumny, która nie posiada konstrukcji składającej się z modułów 

możliwych do demontażu i montażu w innym miejscu kolumny. Nadmieniamy iż takie 

rozwiązanie  

technologiczne ofertuje tylko jedna firma na świecie a wprowadzenie tego wymogu prowadzi do 

ograniczenia konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo - takie rozwiązanie konstrukcyjne może 

doprowadzić do rozszczelnienia głowicy kolumny oraz mechanicznego uszkodzenia rur 

gazowych czy przewodów elektrycznych co może prowadzić do poważnych konsekwencji na Sali 

Operacyjnej. 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 743 

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typ H, pkt. 15 

Prosimy o dopuszczenie kolumny posiadającej półki o wymiarach 685 x 450 mm - wymiar 

nieznacznie różni się od wymaganego ale powierzchnia półki jest w tym przypadku większa 

Odpowiedź: Dopuszcza się rozwiązanie proponowane przez Oferenta. 

 

Pytanie 744 

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typ H, pkt. 18 

Prosimy o dopuszczenie kolumny w której narożniki półek zabezpieczone są zaokrąglonymi 

szynami bocznymi - co nie wymaga stosowania dodatkowego zabezpieczenia narożników. 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta. 

 

Pytanie 745 

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typ H, pkt. 20 

Prosimy o dopuszczenie kolumny, posiadającej uchwyt sterujący, ułatwiający dostrajanie 

hamulców elektropneumatycznych i wysokości kolumny, zorientowany poziomo, montowany 

bezpośrednio do frontu półki. Uchwyt wyposażony w czujniki dotykowe zwalniające hamulce po 

ich uchwyceniu, co nie wymaga stosowania żadnych oznaczeń kolorystycznych. Dodatkowo, 

centralnie umieszczone przyciski do uruchamiania pionowego ruchu góra - dół, dolnego ramienia 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się rozwiązania proponowanego przez Oferenta. 

 

 



Dodatkowo, w związku z uwzględnieniem odwołania Wykonawcy PORR S.A. w zakresie 

dotyczącym zarzutów związanych z projektem gazów medycznych, Zamawiający wskazuje co 

następuje: 

1. brak wyszczególnienia urządzeń central AIR / VAC / CO2;  

ODPOWIEDŹ:  

Dane uzupełniono w opisie technicznym 270-IP-00-XX-TD-B-00001-

GAZY_MEDYCZNE_PW_rev.02 

2. brak schematów technologicznych central;  

ODPOWIEDŹ:  

Uzupełniono dokumentację o rysunki: 270-IP-ZB-B1-SD-B-54001, 270-IP-ZB-B1-SD-B-

54002, 270-IP-ZB-B1-SD-B-54003    Projekt został wykonany w technologii BIM, który 

pozwala aby w każdym momencie realizacji zadania wygenerować z modelu taki schemat 

w żądanej szczegółowości, widoczności jak i zakresie instalacyjnym. Generowanie takich 

schematów możliwe jest we wszystkich projektach instalacji sanitarnych.   

3. brak informacji o obliczonym łącznym zapotrzebowaniu części projektowanej w każde z 

medium. Jest to niezbędne dla doboru urządzenia zamiennego;-  

ODPOWIEDŹ:  

Dane uzupełniono w opisie technicznym 270-IP-00-XX-TD-B-00001-

GAZY_MEDYCZNE_PW_rev.02 

4. brak informacji, czy istniejące źródła mają odpowiednią wydajność do zasilenia części 

istniejącej i nowoprojektowanej (jakie jest zapotrzebowanie części istniejącej i 

nowoprojektowanej w sprężone powietrze? Jak były dobrane urządzenia bez tej 

informacji?);  

ODPOWIEDŹ:  

Dane uzupełniono w opisie technicznym 270-IP-00-XX-TD-B-00001-

GAZY_MEDYCZNE_PW_rev.02 

5. brak informacji, czy w miejscu włączenia tlenu (rura o średnicy aż 54) jest istniejąca rura o 

tej średnicy; o 

ODPOWIEDŹ:  

Instalacja tlenu o średnicy 54 jest w całości instalacją nowoprojektowaną – należy ją 

włączyć do istniejącego źródła. 

6. wydajności sprężarkowni świadczy jedynie informacja o konkretnym modelu nieznanego 

producenta (brak w opisie). Brak informacji o mocy sprężarki, ciśnieniu, oczekiwanej 

wydajności reduktorów, oczekiwanej konstrukcji zbiornika, systemie filtracji;  



ODPOWIEDŹ:  

Dane uzupełniono w opisie technicznym 270-IP-00-XX-TD-B-00001-

GAZY_MEDYCZNE_PW_rev.02 oraz dok. rysunkowej 270-IP-ZB-B1-SD-B-54001 

7. agregat Aircenter dla powietrza pozamedycznego prawdopodobnie posiada wbudowany 

zbiornik i osuszacz ziębniczy, brak jednak informacji o jego parametrach, wyglądzie 

układu redukcyjnego i filtracyjnego  

ODPOWIEDŹ:  

Dane uzupełniono w opisie technicznym 270-IP-00-XX-TD-B-00001-

GAZY_MEDYCZNE_PW_rev.02 oraz dok. rysunkowej 270-IP-ZB-B1-SD-B-54002 

  

Załączniki do powyższych wyjaśnień są dokumenty/rewizje projektu gazów medycznych, 

stanowiące załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania.  

 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje: 

1. Skan projektu budowlanego:  

2. Skan projektu Windy przy budynku nr 6 

3. Dokumentację BIM 

4. Wyposażenie kwaterunkowe z budynku nr 6 (do przeniesienia) 

5. Pozostałe dokumenty o których mowa w niniejszych odpowiedziach na pytania.  

 

Wszystkie pliki po których mowa powyżej dostępne są  pod  linkiem: 

https://www.dropbox.com/sh/0agl58jmmm0a74n/AADqdPZBfbw6fF1bzh798Nvia?dl=0  

 

 

Dawid Studencki 

Pełnomocnik Zamawiającego 

https://www.dropbox.com/sh/0agl58jmmm0a74n/AADqdPZBfbw6fF1bzh798Nvia?dl=0
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