
Kraków, dnia 22.07.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA VII 

 

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 16: 

Do demontażu (w obiektach do rozbiórki) wraz z przeniesieniem jest wyposażenie medyczne oraz 

kwaterunkowe w miejsce wskazane przez Zamawiającego – prosimy o informacje o jakim 

wyposażeniu jest mowa i w jakim zakresie ilościowym. 

Odpowiedź: Wyposażenie wykazane w zestawieniach projektu a nie ujęte w 

poszczególnych pakietach 

 

Pytanie 34: 

Sterylizator parowy typ M IStU, przelotowy - MCSsp.16- prosimy o informację, po czyjej stronie 

jest przeniesienie ww. urządzenia. 

Odpowiedź:  Przeniesienie wyposażenia kwaterunkowego i medycznego w całości po 

stronie GW. 

 

Pytanie 36: 

Czy Zamawiający wyłączy z zakresu punktowania w kryterium „Gwarancja na całość przedmiotu 

zamówienia" maszyny, urządzenia i wyposażenie wraz z materiałami eksploatacyjnymi? Obecne 

zapisy SWZ określają możliwość przyjęcia gwarancji na maszyny, urządzenia i wyposażenie w 

przedziale od 5 lat do 8 lat. Wskazane w projekcie produkty nie umożliwiają uzyskania tak długich 



gwarancji od Producenta. W związku z powyższym wymaga się od Wykonawcy udzielenia dłuższej 

gwarancji na maszyny, urządzenia i wyposażenie, niż okres przewidziany przez producenta co 

wypełnia znamiona art. 388 k.c.. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę długi okres realizacji 

inwestycji wynoszący ponad 4 lata co oznacza, że na część urządzeń, maszyn i wyposażenia 

zainstalowanych po 2 latach od rozpoczęcia budowy rzeczywistym wymaganym okresem udzielenia 

gwarancji jest obecnie od 7 do 10 lat. W związku z powyższym prosimy o zmianę okresu gwarancji 

na maszyny, urządzenia i wyposażenie na okres zgodny z gwarancjami producenta, maksymalnie 

na 5 lat lub podanie dowodu, że wymaganie co do okresu gwarancji jest realne i potrzebne, a okres 

gwarancji nie wykracza poza czas życia produktu lub jego możliwego wykorzystania w tym terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wyłączenie z zakresu punktowania w 

kryterium „Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia" maszyny i urządzenia wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi. Wymagany okres gwarancji na maszyny, urządzenia i sprzęt 

medyczny to 5 lat od czasu podpisania protokołu Przekazania Robót do eksploatacji – Przejęcie 

Robót przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu punktowania w kryterium „Gwarancja na 

całość przedmiotu zamówienia" wyposażenia. 

 

Pytanie 50: 

Informujemy, że w specyfikacji wyposażenia i sprzętu medycznego brak jest opisu parametrów 

granicznych dla poz. 1.2.52 sterylizatora parowego typ M-1StU, przelotowy-przeniesienie, 

przedmiaru pakiet 4- wyposażenie centralnej sterylizatorni. 

Odpowiedź:  Sterylizator – przeniesienie nie jest elementem opcji pakiet 4.  

 

Pytanie 75: 

Czy Zamawiający usunie Art. 7.1.3. Aktu Umowy? 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Artykułu 7.1.3. Aktu Umowy. Zamawiający poleca 

uwadze wykonawcy, że Inwestycja dotyczy kwestii istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnej sytuacji geopolitycznej nie można wykluczyć działań 

podejmowanych przez podmioty trzecie, które są nieakceptowalne dla realizacji Inwestycji z uwagi 

na wspomniane kwestie bezpieczeństwa, mające na celu uzyskanie dostępu do danych, informacji 

związanych z Inwestycją lub dążących do negatywnego oddziaływania na Inwestycję. W 

szczególności dla Zamawiającego istotne jest ustalenie struktury właścicielskiej Wykonawcy, która 

może oddziaływać na jego realizację Umowy. Temu właśnie ryzyku – niekontrolowanej ingerencji 

w Inwestycję (chociażby pośrednio) przez podmioty trzecie, które mogą być uznane przez 



właściwe organy za stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, mają przeciwdziałać 

postanowienia Artykułu 7.3. Aktu Umowy. 

 

Pytanie 265 

Dotyczy M.194.00 ANGIOGRAF JEDNOPŁASZCZYZNOWY, TYP C. 

Czy Zamawiający potwierdza, że dla parametry ocenianych 19, 29, 57, 138, 150, 153, 154, 155, 156, 

nie są granicznie wymagane i ich nie spełnienie nie będzie w konsekwencji skutkowało 

odrzuceniem oferty a jedynie przyznanie odpowiedniej liczby punktów? 

Odpowiedź:   

Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 270 

1. Proszę o udostępnienie rysunku nr 270-IP-ZB-XX-SP-A-0009-B-07_Posadzki_Podłogi. 

Odpowiedź:  

 Jest to specyfikacja techniczna, jest ona częścią dokumentacji projektowej którą 

dysponuje Zamawiający. 

 

Pytanie 300 

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

DSM. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza  

 

Pytanie 321 

Zamawiający we wzorze umowy nie zamieścił żadnych zapisów dotyczących metodologii BIM, tzn. jest ona tylko 

dodatkiem, który może być czy będzie obligatoryjnie wymagana i wzór umowy zostanie zmieniony? 

Odpowiedź:  Wymagania związane z metodologią BIM mają charakter obligatoryjny.  

 

Pytanie 328  

Prosimy o potwierdzenie, że modele BIM stworzone na etapie PW, a co za tym idzie przekazana dokumentacja są 

wolne od kolizji geometrycznych, a Zamawiający na etapie powstawania PW zapewnił odpowiednią kontrole jakości 

dokumentacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem EIR 12.1 Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem 

do realizacji zadania przeprowadzić weryfikację kolizji, a w przypadku wykrycia kolizji 

wystąpić do Projektanta o ich usunięcie.   

 



Pytanie 370 

36. Art. 13 ust 1 – prosimy o  wyjaśnienie: czy Zamawiający przekaże teren budowy częściami? 

Czy teren budowy będzie przekazany kilku wykonawcom? Jeśli wykonawca ma przejąć teren budowy, wyłączność jego 

użytkowania przez wykonawcę jest  NIEZBĘDNA!!! 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że Plac Budowy będzie przekazany Wykonawcy w całości. 

Pytanie 371 

37. Art. 13 ust 3 -  prosimy o wyjaśnienie czy i  jakie prace Zamawiający planuje wykonać o których mowa w ust 3?.  A 

co jeśli to  przekazanie terenu budowy naruszyłoby te plany? 

Czy to ma oznaczać, że wykonawca nie będzie miał dostępu do placu budowy? 

Czy wówczas zmieni się termin realizacji i cały harmonogram? Termin przekazania placu budowy jest niejasny i ocenny: 

prosimy o wpisanie konkretnej daty przekazania całości terenu budowy wykonawcy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że nie można wykluczyć, z uwagi na charakter prowadzonej działalności 

leczniczej w okolicach planowanego Placu Budowy, że będą miały miejsce sytuacje, w których inni 

wykonawcy prac na rzecz Zamawiającego będą musieli mieć dostęp do Placu Budowy. Niemniej 

jednak na chwilę obecną Zamawiający nie stwierdza takich prac. Oczywiście oświadczenie to nie 

odnosi się do działań w ramach Inwestycji Dostawców. 

Pytanie 372 

38. Art. 25  -  prosimy o wyjaśnienia na czym ma polegać koordynacja dostaw z robotami ? 

Czy to będą dostawcy zakontraktowani przez  wykonawcę czy inni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca będzie odpowiedzialnym za koordynację oraz nadzór nad 

zgodnością realizacji Robót jak również Dostaw z Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy 

technicznej, Prawami, Normami oraz Celem Umowy. W tym kontekście koordynacja Dostaw 

polega na zapewnieniu przez Wykonawcę, że Dostawy będą połączone z Robotami w sposób 

właściwy zgodnie z Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej, Prawami, Normami 

oraz Celem Umowy). W zakres zobowiązania Wykonawcy wchodzić będzie między innymi: 

 przedstawianie Zamawiającemu rekomendacji oraz przedstawiać opinii odnośnie do 

decyzji, jakie Zamawiający może podjąć we wszelkich sprawach związanych z oceną 

Dokumentacji Projektowej (w tym Projektu Budowlanego), w oparciu o którą realizowane 

są Umowy Dostawy oraz dokumentów składających się na Umowy Dostawy, w tym 

poprzez składanie wszelkich opinii technicznych; 

 przedstawianie Zamawiającemu rekomendacji odnośnie do terminów oraz sposobu 

realizacji Dostaw w celu przeciwdziałania jakimkolwiek kolizjom lub problemom 

związanym z zachowaniem ciągłości realizacji Robót lub wykonania całej Inwestycji. 



Zamawiający wskazuje, że Dostawcy będą osobami (podmiotami) wybranymi przez 

Zamawiającego do realizowania Umów Dostaw, tj. wszelkich umów lub porozumień, których 

przedmiotem jest realizacja jakichkolwiek prac wchodzących w skład zadania inwestycyjnego pn. 

Dostawy wyposażenia, sprzętu oraz urządzeń dla zadania nr 91575 „Budowa budynku szpitala dla 

potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziałów Szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i 

Rehabilitacji. 

Pytanie 376 

42. Art. 36 -  prosimy o informację jakie są godziny pracy Zamawiającego? 

Wykonawca musi to wiedzieć, może mieć to wpływ na harmonogram wykonania. 

Odpowiedź: Działy techniczne i administracja pracuje od 7.00 do 15.00 

Przy zachowaniu wymogów ewidencji praca Wykonawcy może odbywać się całą dobę. 

Inwestor zwraca uwagę iż istotnym ograniczeniem jest prowadzenie prac budowlanych w 

czynnym obiekcie szpitalnym. 

 

Pytanie 393 

W nawiązaniu do art. 12 ust. 3 i 4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek współpracy z Zamawiającym 

i prawo Zamawiającego i instytucji kontrolnych do kontroli i audytów jest ograniczone do przekazywania przez 

wykonawcę danych i informacji związanych z realizacją Robót, które są wymagane do uzyskania i otrzymania 

finansowania przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że pod tym pojęciem podjęcie wszelkich działań przez Wykonawcę w 

zakresie umożliwienia podmiotom kontrolującym realizacji kontroli zgodnie z Umową, w tym 

również (nie ograniczając jednak do tego) przekazywanie przez wykonawcę danych i informacji 

związanych z realizacją Robót, które są wymagane do uzyskania i otrzymania finansowania przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 394 

W nawiązaniu do art. 13.2 wzoru umowy, prosimy o podanie konkretnego terminu przekazania Placu Budowy 

wykonawcy.  

Odpowiedź: Plac budowy zostanie przekazany GW po podpisaniu umowy i spełnieniu 

wstępnych czynności formalnych. 

 

Pytanie 401 

W nawiązaniu do obowiązku skoordynowania terminów Dostaw Zamawiającego z Robotami zgodnie z art. 24 i 25 

wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie kiedy i w jaki sposób Wykonawca pozna terminy i zakres 

Dostaw. 



Odpowiedź: Terminy dostaw Zamawiającego zostaną w porozumieniu z Wykonawcą 

wpisane przez niego w harmonogram. 

 

Pytanie 402 

W nawiązaniu do art. 26.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że z obowiązku uzyskania wszelkich decyzji, 

uzgodnień i opinii itp. potrzebnych do ukończenia robót, wyłączone jest Pozwolenie na Budowę oraz wszelkie 

ewentualne zmiany Pozwolenia na Budowę.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że z obowiązku uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii itp. 

potrzebnych do ukończenia robót, wyłączone jest Pozwolenie na Budowę. W zakres tego 

wyłączenia nie wchodzą zmiany do Pozwolenia na Budowę związane z opracowaniem 

Zamiennego Projektu Budowlanego w rozumieniu Umowy. 

 

Pytanie 415 

W nawiązaniu do art. 36.1 wzoru umowy, prosimy o sprecyzowanie w jakich wyjątkowych sytuacjach Zamawiający 

będzie mógł ograniczyć realizację robót do dni oraz godzin wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy również o 

potwierdzenie, że jeżeli dojdzie do opóźnienia w realizacji Robót w rezultacie powyższego żądania Zamawiającego, 

wykonawca będzie uprawniony do stosownego przedłużenia terminu realizacji umowy oraz zwiększenia 

wynagrodzenia o koszt związany z wydłużeniem czasu na ukończenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w takim przypadku zastosowanie znaleźć może zastosowanie Artykuł 

107.2.4.1.10. Aktu Umowy w zakresie możliwości Zmiany Umowy. 

Niezależnie od tego wykonawca dysponuje uprawnieniami przewidzianymi w Artykule 132 Aktu 

Umowy w zakresie Roszczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie 422 

W nawiązaniu do art. 67.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek przeniesienia na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do Opracowań nie dotyczy programów komputerowych i innego oprogramowania 

stosowanego w systemach i urządzeniach dostarczanych na potrzeby wykonania przedmiotu umowy. Prosimy o 

potwierdzenie, że w stosunku do wszelkiego oprogramowania stanowiącego część przedmiotu umowy wykonawca 

udzieli licencji w zakresie wynikającym z licencji udzielonej przez producenta. W praktyce obrotu dostawcy i 

producenci standardowo udzielają wyłącznie licencji, na których treść wykonawca z reguły nie ma wpływu, a własność 

autorskich praw majątkowych pozostaje przy producencie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ustanowienie licencji w miejsce przeniesienia autorskich praw 

majątkowych w odniesieniu do programów komputerowych i innego oprogramowania 



stosowanego w systemach i urządzeniach dostarczanych na potrzeby wykonania przedmiotu 

umowy. Zamawiający oczekuje ustanowienia licencji w sposób umożliwiający zachowanie praw 

Zamawiającego wynikających z Artykułu 67 Aktu Umowy, nie zaś w zakresie wynikającym z 

licencji udzielonej przez producenta oprogramowania. 

 

Pytanie 423 

W nawiązaniu do art. 68 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują pełne autorskie 

prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, oraz że Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę, osobiście albo za 

pośrednictwem podwykonawców, z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego w celu realizacji umowy, oraz na 

dokonywanie niezbędnych zmian, poprawek, adaptacji, modyfikacji albo przekształcania treści lub formy dokumentacji 

w celu wykonania umowy i w tym zakresie zgadza się na to, aby Wykonawca korzystał, osobiście albo za pośrednictwem 

osób trzecich, z praw pochodnych do utworów stworzonych w oparciu o tę dokumentację w zakresie ich używania i 

dysponowania nimi (szczególnie poprzez odtwarzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie), a korzystanie przez 

Wykonawcę i podwykonawców z powyższych praw nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw autorskich 

osób trzecich do tej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Zamawiającemu przysługują lub najpóźniej z chwilą przekazywania 

danego dokumentu projektowego, będą Zamawiającemu przysługiwać, pełne autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, oraz że Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez 

Wykonawcę, osobiście albo za pośrednictwem podwykonawców, z dokumentacji przekazanej 

przez Zamawiającego w celu realizacji umowy, oraz na dokonywanie niezbędnych zmian, 

poprawek, adaptacji, modyfikacji albo przekształcania treści lub formy dokumentacji w celu 

wykonania umowy. 

Pytanie 495 

W dokumentacji znajduje się opinia prowadzenia trasy ciepłociągu  z 09.06.2022 - ważna 1 rok. Prosimy o informacje 

czy inwestor posiada aktualne warunki przyłączeniowe do sieci Ciepłowniczej. 

Odpowiedź:  

Umowa i prolongata warunków technicznych przyłączenia oraz uzgodnienia  

dokumentacji projektowej po stronie Projektanta i Inwestora. 

 

Pytanie 497 

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

Odpowiedź: Nie jest po stronie Wykonawcy. 

 

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 nie dysponuje taką listą.  

 

Pytanie 506 

Prosimy o przekazanie zestawienia elementów jakie należy przemieścić z budynków rozbieranych oraz listy elementów 

wyposażenia, jakie należy zutylizować ze szczególnym wskazaniem na elementy wymagające specjalnego procesu 

utylizacji.  

Odpowiedź: Zestawienia elementów będą wykonywane w trakcie utylizacji. 

 

Pytanie 514 

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. MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM - 18 tac DIN:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby w oferowanym urządzeniu była możliwość 

wykorzystania wózków wsadowych i wózków za-/wyładowczych posiadanych i użytkowanych przez 

Zamawiającego w obecnie istniejącej Centralnej Sterylizatorni dla myjni-dezynfektora o poj. 18 tac DIN. 

Odpowiedź: Wykonawca powinien dążyć do wykorzystania zasobów Zamawiającego w 
celu ograniczenia kosztów realizacji umowy i efektywnego wykorzystania istniejącej 
infrastruktury. W sytuacji braku takiej możliwości powinien dostarczyć urządzenia 
równoważne lub o podobnej specyfikacji. Zamawiający zwraca uwagę, że dostarczenie 
nowego sprzętu będzie wymagało dostosowania (przestrzeni/otoczenia/infrastruktury) 
w  celu należytej pracy dostarczonych urządzeń.  

 

Pytanie 516 

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. MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM - 18 tac DIN:  

W związku z wymogiem „Wbudowana karta sieciowa przystosowana do podłączenia systemu komputerowego do 

archiwizacji danych oraz zdalnego monitorowania urządzeń.”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 

aby oferowane urządzenie miało możliwość podłączenia istniejącego systemu użytkowanego w obecnej 

Centralnej Sterylizatorni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale rekomenduje w celu ograniczenia kosztów realizacji 

umowy, aby oferowane urządzenia miały możliwość pełnej integracji z istniejącym systemem. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadany system planuje rozbudowywać w ramach 

innych projektów/programów.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca zadania: Blok 



operacyjny  współpracował z Wykonawcą projektu rozbudowy  systemu informatycznego po jego 

rozstrzygnięciu 

 

Pytanie 518 

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:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie miało możliwość 

podłączenia istniejącego systemu komputerowego do archiwizacji danych, użytkowanego w obecnej 

Centralnej Sterylizatorni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale rekomenduje w celu ograniczenia kosztów 

realizacji umowy, aby oferowane urządzenia miały możliwość pełnej integracji z 

istniejącym systemem. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadany system planuje 

rozbudowywać w ramach innych projektów/programów.  Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca zadania: Blok operacyjny  współpracował z Wykonawcą projektu 

rozbudowy  systemu informatycznego po jego rozstrzygnięciu  

 

Pytanie 519 

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. MCSsp.13 - Sterylizator parowy, typM - 8StU, przelotowy:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby w oferowanym urządzeniu była możliwość 

wykorzystania wózków wsadowych i wózków transportowo-załadunkowych posiadanych i użytkowanych 

przez Zamawiającego w obecnie istniejącej Centralnej Sterylizatorni dla sterylizatora o poj. 8ST 

Odpowiedź: Wykonawca powinien dążyć do wykorzystania zasobów Zamawiającego w celu 

ograniczenia kosztów realizacji umowy i efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury. W 

sytuacji braku takiej możliwości powinien dostarczyć urządzenia równoważne lub o podobnej 

specyfikacji. Zamawiający zwraca uwagę, że dostarczenie nowego sprzętu będzie wymagało 

dostosowania (przestrzeni/otoczenia/infrastruktury) w  celu należytej pracy dostarczonych 

urządzeń.  

 

Pytanie 520 

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 dnia 24.05.2022r.): 

Dot. MCSsp.13 - Sterylizator parowy, typM - 8StU, przelotowy:  



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie miało możliwość 

podłączenia istniejącego systemu komputerowego do archiwizacji danych, użytkowanego w obecnej 

Centralnej Sterylizatorni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale rekomenduje w celu ograniczenia kosztów realizacji 

umowy, aby oferowane urządzenia miały możliwość pełnej integracji z istniejącym systemem. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadany system planuje rozbudowywać w ramach 

innych projektów/programów.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca zadania: Blok 

operacyjny  współpracował z Wykonawcą projektu rozbudowy  systemu informatycznego po jego 

rozstrzygnięciu   

 

Pytanie 537 

Czy zamawiający zgodzi się na następujące warunki gwarancji na dostawę urządzeń medycznych : 

Termin reakcji na wezwanie do awarii – wciągu 48 dni roboczych 

Termin realizacji naprawy – wciągu 3 dni roboczych od wezwania 

Termin realizacji naprawy z wymianą części spoza granic PL – 10 dni roboczych ? 

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w poprzednich pytaniach  

 

Pytanie 119: 

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

wymagane czasy reakcji odpowiednio na 24 godziny (Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu 

naprawy) i 72 godziny (Całkowite usunięcie awarii)? 

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

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

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

(Całkowite usunięcie awarii). 

 

Pytanie 538 

Prosimy o wyjaśnienie jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć dla pozycji od 1 do 16 w formularzu ofertowym? 

Zamawiający podał jedynie stawki VAT w pakietach 2, 3, 4 i 5 dotyczących wyposażenia, a pozostały zakres robót i dostaw 

nie zawiera takich informacji. Szczególnie prosimy o wyjaśnienie jaka stawkę podatku VAT należy przyjąć dla zakresu „7 

Roboty instalacyjne gazów medycznych". 

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o VAT.  

 

Pytanie 541 

W jaki sposób Wykonawca zamierzający przyjąć do oferty materiały i urządzenia równoważne ma 

spełnić wymogi warunku pkt 3.10 z SWZ skoro dokumentacja projektowa nie zawiera opracowań 



typy „zestawienie kluczowych parametrów" „ tabele równoważności" itp. które precyzowałyby 

wymagane parametry i cechy równoważności? Wykonawca nie ma możliwości odnieść się do 

parametrów zastosowanych materiałów i urządzeń i nie może złożyć oferty z rozwiązaniami 

równoważnymi. Wnosimy więc o usunięcie tego punktu SWZ lub taką modyfikację aby możliwe 

było stosowanie rozwiązań równoważnych na etapie realizacji zamówienia bez względu na to czy 

zostały one wskazane w ofercie czy nie.  

Odpowiedź: Rozwiązania równoważne mogą być propozycjami wykonawcy na etapie 

realizacji. Wymagać one będą zgody projektanta i zamawiającego. 

 

Pytanie 544 

W celu sprawdzenia kompletności dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu. 

Odpowiedź: zamawiający nie dysponuje dodatkowym spisem dokumentacji poza 

materiałami udostępnionymi wykonawcom do tej pory.  

 

Pytanie 552 

Jaki system parkingowy funkcjonuje na parkingach przy bud. 1 i 9 i kto był jego dostawcą? Dane 

te są potrzebne z uwagi na rozbudowę tego systemu i warunek zgodności. 

Odpowiedź: System parkingowy jest obecnie modernizowany, jego parametry po 

zakończeniu inwestycji. 

 

Pytanie 563 

Prosimy o wskazanie jakie materiały eksploatacyjne i w jakich ilościach mają być dostarczane w 

okresie gwarancji do urządzeń medycznych będących wyposażeniem Zakładu Patomorfologii? 

Odpowiedź: Wykonawca w okresie gwarancji w pełni serwisuje urządzenia medyczne i 

wszelkie inne. 

 

Pytanie 666 

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt aktywny sieci LAN jest w dostawie Generalnego Wykonawcy. 

Odpowiedź: Dostawy sprzętu przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z zawartością 

projektu wielobranżowego, lub zgodnie z zakresem ostatecznie podpisanej umowy GW-

Inwestor. 

 

Dawid Studencki 

Pełnomocnik Zamawiającego 
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