
Kraków, dnia 21.07.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA VI 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

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 ZMIANA TREŚCI SWZ 

  

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

zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 
Pytanie 9: 

Z treści SWZ pkt 9.2. wynika, że Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa 

w art. 441 PZP, jednak udostępniony Akt Umowy GW nie zawiera zapisów w tym zakresie. Prosimy o 

wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie Aktu Umowy GW. 

Odpowiedź:   

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w ten sposób, że: 

▪ zmianie ulega Artykuł 1 Aktu Umowy [Definicje] poprzez zmianę definicji: 

„Wynagrodzenie” oznacza cenę zdefiniowaną w Artykule 108.1.1. Aktu Umowy [Wynagrodzenie i 

Zaakceptowane Wynagrodzenie], i zawiera korekty dokonane zgodnie z 

Umową, w szczególności związane ze Zmianami dokonanymi w formie Aneksu 

do Umowy 

„Zaakceptowane 

Wynagrodzenie” 

oznacza kwotę netto wskazaną w Ofercie oraz w Artykule 108 akapit 1 Aktu 

Umowy [Wynagrodzenie i Zaakceptowane Wynagrodzenie], zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie 

wszelkich Wad, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z 

Umową, w tym Robót Opcjonalnych  

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i ma charakter 

maksymalny, tj. obejmuje zarówno realizację przez Wykonawcę Robót, jak i 

Robót Opcjonalnych 

„Wynagrodzenie za Roboty 

Opcjonalne” 

oznacza całość wynagrodzenia netto, o którym mowa w Artykule 108.1.2. Aktu 

Umowy [Wynagrodzenie i Zaakceptowane Wynagrodzenie], należnego 



Wykonawcy za zrealizowanie Robót Opcjonalnych 

„Roboty Opcjonalne” oznacza Roboty, które mogą być przez Wykonawcę realizowane w ramach 

Umowy wyłącznie za uprzednim poleceniem Zamawiających, za które 

Wykonawcy przysługiwać będzie Wynagrodzenie za Roboty Opcjonalne w 

przypadkach przewidzianych w Artykule 108a Aktu Umowy [Roboty 

Opcjonalne i Wynagrodzenie za Roboty Opcjonalne] 

 

▪ zmianie ulega Artykuł 27.1. Aktu Umowy [Zabezpieczenie] poprzez jego usunięcie i 

wprowadzenie w jego miejsce następującego postanowienia: 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie) Strony ustalają w wysokości 2 % (dwóch 
procent) Zaakceptowanego Wynagrodzenia pomniejszonego o maksymalną kwotę Wynagrodzenia za 
Roboty Opcjonalne, o którym mowa w Artykule 74.1.3. Warunków Umowy [Maksymalne Wynagrodzenie i 
Wynagrodzenie] oraz w walucie podanej w Akcie Umowy, tj. w kwocie [●] zł ([●] złotych).  

Dla celów ustalenia wysokości Zabezpieczenia wysokość: 

1.1. Zaakceptowanego Wynagrodzenia;  

1.2. Wynagrodzenia za Roboty Opcjonalne;  

odpowiadać ma wartości powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) wedle Praw (tj. w 

wysokości brutto).  

▪ zmianie ulega Artykuł 107.2.4.1.8. Aktu Umowy [Aneks do Umowy] poprzez jego 

usunięcie i wprowadzenie w jego miejsce następującego postanowienia: 

2.4.1.8. konieczności wprowadzenia zmian na skutek wystąpienia w trakcie realizacji Robót konieczności 
wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (innych niż Roboty Opcjonalne), niemożliwych do 
przewidzenia w chwili podpisywania Aktu Umowy, lecz koniecznych do prawidłowego wykonania 
Umowy, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane przez Zamawiającego 
parametry techniczne Zadania Inwestycyjnego oraz Inwestycji, wskazane w OPZ oraz Dokumentacji 
Projektowej;  
 

▪ zmianie ulega Artykuł 108.1. Aktu Umowy [Wynagrodzenie i Zaakceptowane 

Wynagrodzenie] poprzez jego usunięcie i wprowadzenie w jego miejsce następującego 

postanowienia: 

1. Zaakceptowane Wynagrodzenie zgodnie z treścią Oferty stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy 
z tytułu należytego wykonania Robót określonych Umową, wynosząc łącznie [●] zł, (słownie: [●] złotych 
[●]/100) netto), [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) brutto).  

Zaakceptowane Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robót 

Opcjonalnych. 

Na Zaakceptowane Wynagrodzenie składa się z: 

1.1. wynagrodzenie za Roboty (Wynagrodzenie) nie wyższe, niż [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) netto), 
[●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) brutto); 

1.2. Wynagrodzenie za Roboty Opcjonalne, nie wyższe niż [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) netto), [●] zł, 
(słownie: [●] złotych [●]/100) brutto). 

 



▪ po Artykule 108. Aktu Umowy [Wynagrodzenie i Zaakceptowane Wynagrodzenie] dodany 

zostaje Artykuł 108a Aktu Umowy Wynagrodzenie za Roboty Opcjonalne] o następującej 

treści: 

 

Artykuł 108a. Wynagrodzenie za Roboty Opcjonalne 

1. Zamawiający uprawniony jest, w ramach stosownego polecenia w rozumieniu Artykułu 19 Aktu Umowy 
[Polecenia], złożyć Wykonawcy na piśmie zapotrzebowania na czynności, z którymi Umowa wiąże prawo 
Wykonawcy do Wynagrodzenia za Roboty Opcjonalne. 

2. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia za Usługi Opcjonalne nie może przekroczyć wartości wskazanej w 
Artykule 74.1.3. Warunków Umowy [Wynagrodzenie Maksymalne i Wynagrodzenie]. 

3. Za Roboty Opcjonalne Strony przyjmować będą dostawy przez Wykonawcę Urządzeń, Maszyn lub innych 
Dóbr, opisane w Załączniku nr 1 do Aktu Umowy, tj.: 

1.1. Opcja nr 1 -   Wyposażenie kwaterunkowe, w kwocie nie wyższej niż [●] zł, (słownie: [●] złotych 
[●]/100) netto), [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) brutto); 

1.2. Opcja nr 2 - Wyposażenie medyczne – sala hybrydowa + sterownia, w kwocie nie wyższej niż [●] zł, 
(słownie: [●] złotych [●]/100) netto), [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) brutto); 

1.3. Opcja nr 3 - Wyposażenie medyczne – panele gazów medycznych, mosty, lampy, kolumny chirurgiczne 
i anestezjologiczne, myjnie-dezynfektory, w kwocie nie wyższej niż [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) 
netto), [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) brutto); 

1.4. Opcja nr 4 - Wyposażenie medyczne – centralna sterylizatornia w kwocie nie wyższej niż [●] zł, 
(słownie: [●] złotych [●]/100) netto), [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) brutto); 

1.5. Opcja nr 5 -   Wyposażenie medyczne – Patomorfologia – wyposażenie pomieszczeń nr B1.PA.019 Sala 
sekcyjna i B1.PA.015 Chłodnia, w kwocie nie wyższej niż [●] zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) netto), [●] 
zł, (słownie: [●] złotych [●]/100) brutto). 

Zakres przedmiotowy Opcji szczegółowo opisany jest w przedmiarach wchodzących w skład Załącznika nr 

1 do Aktu Umowy [Opis Przedmiotu Zamówienia]. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z Robót Opcjonalnych w okresie do 18 (osiemnastu) 
miesięcy kalendarzowych odm dnia podpisania Umowy. Po tym okresie uprawnienie Zamawiającego 
wygasa. 

5. Z tytułu realizacji Robót Dodatkowych Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do uzyskania 
Wynagrodzenia za Roboty Opcjonalne na zasadach opowiadających uzyskania prawa do Wynagrodzenia 
za Roboty. 

6. Podstawą dla uznania prawa Wykonawcy do Wynagrodzenia za Roboty Opcjonalne, wskazane w Artykule 
108a.3. Aktu Umowy, jest: 

1.1. uprzednie (przed rozpoczęciem realizacji przez Wykonawcę określonych Robót Opcjonalnych) złożenie 
Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie zapotrzebowania na Roboty Opcjonalne; 

1.2. uprzednie (przed rozpoczęciem realizacji przez Wykonawcę określonych Robót Opcjonalnych) 
zaakceptowanie przez Zamawiającego, przekazanego przez Wykonawcę szacunkowej wartości danej 
Roboty Opcjonalnej dostarczanej w ramach Opcji, wraz z określeniem maksymalnej ceny realizacji 
Opcji, która w żadnym przypadku nie będzie wyższa niż wskazane w Artykule 108a.3. Aktu Umowy 
powyżej; 

1.3. przeprowadzenia wszelkich odbiorów przez Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego, w sposób 
odpowiadający odbiorowi i akceptacji Robót zgodnie z Umową; 

1.4. wystawienie przez Wykonawcę prawidłowych faktur VAT dokumentujących zrealizowanie Robót 
Opcjonalnych przekazanych Zamawiającemu do jego siedziby, z jednoczesnym wskazaniem w 
fakturach VAT numeru Umowy; faktury takie powinny być dokumentami osobnymi do faktur VAT 



dokumentujących zrealizowanie przez Wykonawcę Robót wskazanych w Artykule 111 Aktu Umowy 
[Warunki płatności Wynagrodzenia]. 

2. Do płatności Wynagrodzenia za Roboty opcjonalnej odpowiednie zastosowanie znajdują zasady związane 
z zapłatą Wynagrodzenia, w szczególności postanowienia Artykułu 110 Aktu Umowy [Wykaz Płatności] i 
Artykułu 111 Aktu Umowy [Wystawianie Świadectw Płatności]. 

 

Pytanie 747  

M.075.00_Lampa zabiegowa – sufitowa (60000lux/4500K) 

1. Ad. 1.Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o regulowanym natężeniu w zakresie 
50-100%? Proponowany parametr jest optymalny do wykonywania zabiegów. 

2. Ad. 2. Czy Zamawiający może doprecyzować czego dotyczy wymagany wymiar? 

Wymienione wartości są bardzo duże.   

3. Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o temperaturze barwowej 4400K?Jest 

to wartość najbardziej zbliżona do barwy naturalnego słonecznego światła. Różnica w 

granicy błędu pomiaru. 

4. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw 

Ra=96? Parametr lepszy od wymaganego. 

5. Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku rozpoznawania 

barwy czerwonej R9=96? Parametr lepszy od wymaganego. 

6. Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę o żywotności diod 50 000 h? Parametr lepszy od 

wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 748 

M.077.00_Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamerą i ramieniem pod monitor 

1. Ad. 1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada 
regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne 
natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od 
maksymalnej wartości natężenia. 

2. Ad.1. Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem endoskopowym o regulowanym 
natężeniu w zakresie 150-1500 lux? Funkcja endo włączana jest osobnym przyciskiem na 
panelu i regulowana w 10 stopniach. 

3. Ad. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o wgłębności L1+L2 20% - 1400 
mm, a 60% - 850 mm? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego. 

4. Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w 
zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach 
operacyjnych. 

5. Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne których kopuły wyposażone ą w 7 
modułów świetlnych równomiernie rozmieszczonych wewnątrz czaszy: 6 modułów po 15 
diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED ?Większa ilość diod zapewnia 
wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną , 
jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 55W. 

6. Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści kopułę o średnicy 630 mm? Oferowana kopuła 
zapewnia dużą bezcieniowość, jest lekka i łatwa w manewrowaniu. Jest to rozwiązanie 
równoważne do żądanego. 

7. Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym 
idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w 
centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od 
razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym 
dopasowaniem kamery do kopuły (producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i 



jej wielkość). Jest to również rozwiązanie korzystniejsze cenowo, w porównaniu do 
rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej uprzednio lampy. 
Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy 
chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na 
bezawaryjną pracę urządzenia. 

8. Ad. 13 i 14. Czy Zamawiający dopuści kamerę z przewodową transmisją obrazu? Tego 
rodzaju rozwiązanie eliminuje zakłócenia w przesyłaniu sygnału wizyjnego oraz zmniejsza 
ryzyko powstania zakłóceń działania innych urządzeń w sali operacyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 749  

M.376,00 Lampa diagnostyczno zabiegowa Typ H na statywie jezdnym 
1. Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której diody osłonięte są szybą z tworzywa 

sztucznego? Materiał z którego jest wykonana jest odporny na uszkodzenia i dezynfekcję. 
2. Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści lampy w których moduły oświetleniowe wymieniane są 

przez serwis firmowy bądź autoryzowany? Takie rozwiązanie rekomendowane jest przez 
producenta jako bezpieczniejsze, gwarantujące stałą wielkość parametrów świetlnych i 
niezmienną funkcjonalność lampy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 750 

M.038.00 Lampa zabiegowa ścienna 
1. Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści lampy w których moduły oświetleniowe wymieniane są 

przez serwis firmowy bądź autoryzowany? Takie rozwiązanie rekomendowane jest 
przez producenta jako bezpieczniejsze, gwarantujące stałą wielkość parametrów 
świetlnych i niezmienną funkcjonalność lampy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 751  

M.038.00 LAMPA ZABIEGOWA, ŚCIENNA 

Pytanie 1 dotyczy pkt. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony elementów oświetleniowych i wizyjnych 

wykonanych ze szkła akrylowego. 

Pytanie 2 dotyczy pkt.  5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o natężeniu światła 70 000 luksów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 752  

M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D 

Pytanie 1 dotyczy pkt. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ścianek głowicy zasilającej wykonanego z aluminium 

malowanego proszkowo z powłoką antybakteryjną. 

Pytanie 2 dotyczy pkt. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy zasilającej z zainstalowanymi z tyłu dwiema 

pionowymi prowadnicami do mocowania wysięgnika drążka infuzyjnego i innego wyposażenia. 

Pytanie 3 dotyczy pkt. 19 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizerów na nadmiar przewodów i rur z możliwością 

wykorzystania na całej długości głowicy. 

Pytanie 4 dotyczy pkt. 22 



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramion o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi 

krawędziami. Kształt ramion nie ma wpływu na walory użytkowe i funkcjonalne urządzenia. 

Pytanie 5 dotyczy pkt. 29 

W związku z wymogiem dotyczącym kompatybilności prosimy Zamawiającego o podanie 

marki/modelu aparatów do znieczulenia posiadanych przez Zamawiającego. 

Pytanie 6 dotyczy pkt. 31 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysięgnika do mocowania drążka infuzyjnego na 

kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 60 cm i udźwigu 15 kg. 

Pytanie 7 dotyczy pkt. 35 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szyny montażowej dookólnej, okalającej kolumnę z 

trzech stron przeznaczonej m.in. do zawieszania ssaków zamontowana w dolnej części głowicy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 753  

M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D 

Pytanie 1 dotyczy pkt. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ścianek głowicy zasilającej wykonanego z aluminium 

malowanego proszkowo z powłoką antybakteryjną. 

Pytanie 2 dotyczy pkt. 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy zasilającej z zainstalowanymi z tyłu dwiema 

pionowymi prowadnicami do mocowania wysięgnika drążka infuzyjnego i innego wyposażenia. 

Pytanie 3 dotyczy pkt. 19 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizerów na nadmiar przewodów i rur na całej 

długości głowicy. 

Pytanie 4 dotyczy pkt. 22 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramion o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi 

krawędziami. Kształt ramion nie ma wpływu na walory użytkowe i funkcjonalne urządzenia. 

Pytanie 5 dotyczy pkt. 28 

W związku z wymogiem dotyczącym kompatybilności prosimy Zamawiającego o podanie 

marki/modelu aparatów do znieczulenia posiadanych przez Zamawiającego. 

Pytanie 6 dotyczy pkt. 30 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysięgnika do mocowania drążka infuzyjnego na 

kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 60 cm i udźwigu 15 kg. 

Pytanie 7 dotyczy pkt. 34 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szyny montażowej dookólnej, okalającej kolumnę z 

trzech stron przeznaczonej m.in. do zawieszania ssaków zamontowana w dolnej części głowicy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 754  

M.075.00_ Lampa zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K) 
Pytanie 1 dotyczy pkt. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o temperaturze barwowej 4350K. 

Pytanie 2 dotyczy pkt. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, gdzie współczynnik oddawania barw Ra = 96 

Pytanie 3 dotyczy pkt. 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, gdzie współczynnik oddawania barw R9 = 97. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 



Pytanie 755  

M.077.00_ Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamerą zintegrowaną i 

ramieniem pod monitor 

Pytanie 1 dotyczy pkt.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, gdzie głębia oświetlenia L1 + L2 (20%) 1200 

mm. 

Pytanie 2 dotyczy pkt.5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, z temperaturą barwową światła (regulowaną) w 

zakresie 3500/3900/4350/4700/5100 K. 

Pytanie 3 dotyczy pkt.8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy, z ilością diod LED 78 diod w konstrukcji 

jednoogniskowej. 

Pytanie 4  dotyczy pkt.10 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o średnicy kopuły 700 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 756  

M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H 

Pytanie 1 dotyczy pkt. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy o wysokości 1500 mm. 

Pytanie 2 dotyczy pkt. 12 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy ze ścianami gładkimi bez poprzecznych szczelin 

utrudniających utrzymanie urządzenia w czystości. Gniazda elektryczne, przygotowaniami do 

gniazd niskoprądowych, punkty PE, gniazda gazowe w ilości dobranej dla spełnienia wymogów 

ilości poszczególnych gniazd opisanych we wcześniejszych punktach specyfikacji. Możliwość 

samodzielnego  

zaprojektowania przez użytkownika (z wyłączeniem lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami 

wyposażenia kolumny) miejsc montażu gniazd na wszystkich czterech ścianach kolumny (tj na 

plecy, front, prawą i lewą stronę).   

Pytanie 3 dotyczy pkt. 13 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizerów na nadmiar przewodów i rur na całej 

długości głowicy. 

Pytanie 4 dotyczy pkt. 18 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z ruchem unoszącym całą głowicę poprzez 

ramię uchylne sterowane z pilota przewodowego, panelu na ścianie kolumny oraz uchwytu 

sterowniczego. 

Pytanie 5 dotyczy pkt. 31 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z regulacją temperatury barwowej w przedziale 

3500-5100K. 

Pytanie 6 dotyczy pkt. 39 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z głębokością oświetlenie L1+L2= 120cm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 757  

M.190.00_ Kolumna chirurgiczna, typH 

Pytanie 1 dotyczy pkt. 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z regulacją wysokości w zakresie 700 mm 

poprzez ramię uchylne z silnikiem zamocowanym na przegubie łączącym dwie części ramienia. 



Pytanie 2 dotyczy pkt. 11 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy z funkcja aranżacji układu gniazd elektrycznych 

przez użytkownika na etapie produkcji. 

Pytanie 3 dotyczy pkt. 12 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy ze ścianami gładkimi bez poprzecznych szczelin 

utrudniających utrzymanie urządzenia w czystości. Gniazda elektryczne, przygotowaniami do 

gniazd niskoprądowych, punkty PE, gniazda gazowe w ilości dobranej dla spełnienia wymogów 

ilości poszczególnych gniazd opisanych we wcześniejszych punktach specyfikacji. Możliwość 

samodzielnego  

zaprojektowania przez użytkownika (z wyłączeniem lokalizacji kolizyjnych z innymi elementami 

wyposażenia kolumny) miejsc montażu gniazd na wszystkich czterech ścianach kolumny (tj na 

plecy, front, prawą i lewą stronę)   

Pytanie 3 dotyczy pkt. 13 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizerów na nadmiar przewodów i rur na całej 

długości głowicy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 758  

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

Pytanie 1 dotyczy pkt. 15 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z regulacją temperatury barwowej w przedziale 

3500-5100K. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 759  

M.376.00 LAMPA DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWA, TYPH - NA STATYWIE 

JEZDNYM  

Pytanie 1 dotyczy pkt. 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony elementów oświetleniowych i wizyjnych 

wykonanych ze szkła akrylowego. 

Pytanie 2 dotyczy pkt. 6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o natężeniu światła 70 000 luksów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

Pytanie 760  

1. Zamawiający w opublikowanym „Ogłoszeniu o zamówieniu” w sekcji II.2.7 – „Okres 

obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów”, 

przewiduje zakończenie na: 30 listopada 2026.  

Czy Zamawiający, z uwagi na mogące następować tak długim okresie zmiany w konstrukcji 

urządzeń oraz ryzyko, że parametry określone w załączniku 270-IP-ZB-XX-SP-T-61002, w 

części 3.6.14: System integracji na salach operacyjnych i endoskopowej pozostaną przestarzałe 

lub niedostępne w aktualnie oferowanych produktach (z racji naturalnego zakończenia 

produkcji i zastąpienia pewnych rozwiązań nowszymi), dopuści na etapie wyposażania przez 

Generalnego Wykonawcę budynku w ten zakres sprzętowy ponowną weryfikację aktualnych 

propozycji rynkowych w ww. zakresie i zaakceptuje ewentualne odstępstwa od określonych na 

moment publikacji SWZ wymogów szczegółowych? 



Prosimy o potwierdzenie, że w takiej sytuacji Zamawiający uznaje system integracji sal 

operacyjnych jako przypadek wyczerpuje definicję „małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane”, umożliwiając sobie tym samym późniejsze 

wprowadzanie zmian, uzupełnień lub uściśleń zapisów wg. warunków określonych w 2.2 

Zakres stosowania ST (Załącznik 270-IP-ZB-XX-SP-T-61002). 

Zwracamy uwagę, że systemy integracji sal operacyjnych są jedną z grup produktów 

najbardziej wrażliwych na rozwój ich konstrukcji i funkcjonalności przez producentów w 

jednostce czasu. Pozostawienie tak szczegółowo i restrykcyjnie określonych parametrów może 

w najlepszym przypadku uniemożliwić wyposażenie budynku w nowszy i bardziej 

funkcjonalny sprzęt. 

Odpowiedź: obowiązuje zestawienie sprzętu wynikające z dokumentacji postępowania.  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów.  

 

Pytanie 761  

1. Dotyczy: rysunku nr 270_IP-ZB-00-DR-A-42102 i 270_IP-ZB-00-DR-A-42104 

Zamawiający na rysunkach nr 270_IP-ZB-00-DR-A-42102 oraz 270_IP-ZB-00-DR-A-42104 

podał, ze sale operacyjne należy wykonać zgodnie z oznaczeniem SWM-7 czyli w technologii 

systemowej zabudowy panelowej – stal nierdzewna (zabudowa do wysokości sufitów 

podwieszanych). Biorąc pod uwagę interes Zamawiającego i brak szczegółowego opisu dla 

zabudowy panelowej oraz fakt, że Zamawiający nie stawia przed dostawcą systemu żadnych 

kluczowych wymogów, co może skutkować niekorzystnym dla Zamawiającego zaniżeniem 

standardów wykonania czy Zamawiający będzie wymagać wykonania systemowej zabudowy 

panelowej sal operacyjnych oraz dostarczenia dokumentów (atestów/certyfikatów) zgodnie z 

poniższym opisem?  

(…) dalej pytający przedstawia szeroki opis prefabrykowanego systemu ścian 

panelowych  

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ o którym mowa w 

art. 135 ust. 1 PZP, bowiem jego celem jest zmiana parametrów określonych przez wykonawcę w 

dokumentacji zamówienia i wstępna weryfikacja zgodności oferowanego przez pytającego 

produktu z wymaganiami Zamawiającego. Konstrukcji takiej Prawo zamówień publicznych nie 

przewiduje. Jak zresztą wynika z treści pytania, wskazywane elementy opisu przedmiotu 

zamówienia nie budzą wątpliwości dotyczących wymaganego przez Zamawiającego cech czy 

parametrów przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 762  

1. Dotyczy systemowej zabudowy panelowej 

1. Czy Zamawiający oczekuje wykonania na salach operacyjnych, w ramach systemowej 

zabudowy panelowej dwóch paneli szklanych z dekoracyjną grafiką (motyw do wyboru 

przez Zamawiającego z zestawu grafik przedstawionego przez Wykonawcę) wykonanych 

zgodnie z poniższym opisem?  

(…) Dalej pytający przedstawia szczegółowy opis paneli ściennych 

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ o którym mowa w 

art. 135 ust. 1 PZP, bowiem jego celem jest wstępna weryfikacja zgodności oferowanego przez 

pytającego produktu z wymaganiami Zamawiającego. Konstrukcji takiej Prawo zamówień 

publicznych nie przewiduje. Jak zresztą wynika z treści pytania, wskazywane elementy opisu 



przedmiotu zamówienia nie budzą wątpliwości dotyczących wymaganego przez Zamawiającego 

cech czy parametrów przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 763  

3. Dotyczy: opisu systemu integracji zawartego w Projekcie Wykonawczym (TOM III – 

specyfikacje techniczne/część-branża SST T-02/nr dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-T-

61002 

3.6.14 System integracji na salach operacyjnych i endoskopowej 

1. Z uwagi na fakt, że Zamawiający w SWZ dopuszcza stosowanie rozwiązań 

równoważnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu integracji na 

salach operacyjnych i endoskopowej wg opisu z poniższej tabeli? Oferowany system w 

dużej części pokrywa się z parametrami opisanymi w SWZ, natomiast parametry 

odmienne pozwalają zrealizować oczekiwania Zamawiającego w również dobry i w pełni 

funkcjonalny sposób.  

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ o którym mowa w 

art. 135 ust. 1 PZP, bowiem jego celem jest wstępna weryfikacja zgodności oferowanego przez 

pytającego produktu z wymaganiami Zamawiającego. Konstrukcji takiej Prawo zamówień 

publicznych nie przewiduje. Jak zresztą wynika z treści pytania, wskazywane elementy opisu 

przedmiotu zamówienia nie budzą wątpliwości dotyczących wymaganego przez Zamawiającego 

cech czy parametrów przedmiotu zamówienia. 

 

 

• Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania jest zmodyfikowany we wskazanym 

zakresie akt umowy (naniesione zmiany uwzględniające również pozostałe zmiany umowy 

o których mowa była w dotychczasowych odpowiedziach na pytania zaznaczono w trybie 

śledzenia zmian). 

 

Jednocześnie zamawiający informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie: 

 

• Pkt 10.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) PZP.  

Ponadto do postępowania zastosowanie mają zapisy Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 

2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) 

•  Zamawiający dodaje po pkt 12.1.6. punkt 12.1.7. o następującej treści: 

12.1.7. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 



środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576  

— wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 

reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w oświadczeniu powinien wskazać wszystkich dostawców od 

których kupuje produkty/ usługi/roboty budowlane stanowiące ponad 10% wartości zamówienia i 

podwykonawców, którzy realizują ponad 10% wartości zamówienia - UWAGA: powyższy zakaz 

obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie). - Załącznik nr 4 do 

SWZ 

12.1.7.1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia również oświadczenie tego podmiotu dotyczące braku zaistnienia podstaw do 

wykluczenia z postępowania podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 5k rozporządzenia 

833/2014, w brmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

• Zamawiający dodaje załącznik nr 4 do SWZ o treści wskazane w zmodyfikowanym SWZ 

stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.  

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  

 

 

 

Dawid Studencki 

Pełnomocnik Zamawiającego 


