
Kraków, dnia 12.08.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA VIII 

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.  

 

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie numer 30 w poniższy sposób 

Pytanie 30: 

W plikach 2022-05-04 - wyposażenie kwaterunkowe GW - pakiet 1 PRZEDMIAR, 2022- 05-04 - 

sprzęt medyczny GW - Pakiet 2 Pozostały sprzęt medyczny - przedmiar, 2022-05- 04 - sprzęt 

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

4 Centralna Sterylizatornia - przedmiar, 2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 5 

Patomorfologia - przedmiar nie podano symboli wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie podaje konkretnych symboli wymaganego wyposażenia. 

Oferowane przez wykonawców dla każdej z pozycji wyposażenie ma jednak oczywiście 

spełniać wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia.  

 

Pytanie 452 

Prosimy o uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego kwot i wartości ubezpieczeń w Załączniku nr 14 do Aktu 

Umowy [Ubezpieczenia].  

Odpowiedź: Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania jest zmodyfikowany 

załącznik nr 14 do Aktu Umowy.  

 

Pytanie 553 



Prosimy o przekazanie opisu i kluczowych parametrów dźwigu szpitalnego w budynku nr 6 który 

należy zdemontować 

Odpowiedź:  

Dokumentacja dźwigu w budynku nr 6 znajduje się w dziale technicznym Szpitala. Jest to 

dźwig z napędem w nadszybiu ( bez pomieszczeń maszynowni). Masa z ramą 1 450 kg. 

Przeciwwaga 2 150 kg. Drzwi kabinowe i przystankowe Premium PM Fermator, Wymiary 

drzwi 1200X2000 mm.  

 

Pytanie 556 

Prosimy o wskazanie wymaganych limitów oraz sublimitów ubezpieczeniowych w ramach 

załącznika nr 14. 

Odpowiedź: Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania jest zmodyfikowany 

załącznik nr 14 do Aktu Umowy. 

 

Pytanie 557 

Prosimy o wykreślenie obowiązku ubezpieczenia mienia w transporcie (par 4 załącznika 14), a w 

to miejsce wprowadzenie ubezpieczenia ryzyk budowy-montażu (CAR/EAR). 

Odpowiedź: Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania jest zmodyfikowany 

załącznik nr 14 do Aktu Umowy. W pozostałym zakresie zapisy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 558 

Prosimy o obniżenie limitu sumy ubezpieczenia określonego w pkt. 22.4.2 SIWZ do poziomu 30 

min PLN 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  

 

ZAMAWIĄCY INFORMUJE, IŻ WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ NA POWYŻSZE PYTANIA 

ODPOWIEDZIAŁ NA WSZYSTKIE PYTANIA ZADANE W TERMINIE, O KTÓRYM 

MOWA W ART. 135 UST. 2 USTAWY PZP. Braki w zakresie niektórych numerów pytań 

wynikają jedynie z omyłek przy nadawaniu numerów pytań kolejno wpływających do 

zamawiającego, a nie z braku odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie zadane w terminie, 

o którym mowa w art. 135 ust. 2 PZP.   

 



JEDNOCZEŚNIE ZAMAWIAJĄCY PRZEKAZUJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW PO UPŁYWIE TERMINU, O KTÓRYM MOWA 

W ART. 135 UST. 2 PZP PONIŻEJ: 

 

Pytanie 764: 

Odnośnie procesora audio:  

1. Czy wymagane są złącza oraz interfejsy (takie jak USB 8x8) jeśli według schematu 

blokowego nie będą one używane.  

2. Czy i ile kanałów DANTE jest używanych w systemie AV? Z dokumentacji wynika że tylko 

procesor audio oraz skrzynka dziennikarska mają używać tego protokołu przesyłania 

sygnału audio. Czy dopuszczalne jest zastąpienie urządzeń na wariant bez obsługi 

protokołu DANTE, dzięki czemu możliwe będzie znaczące obniżenie kosztu urządzeń 

oraz poziomu skomplikowania systemu, bez znaczącego wpływu na jakość?  

3. Na schemacie blokowy widoczne jest 12 sygnałów wejściowych, w tym 3 stereofoniczne. 

Czy dopuszczalne jest użycie procesora audio o mniejszej ilości wejść, ale posiadającego 

wejścia stereofoniczne? Alternatywnie, czy w celu zwiększenia ilości wejść, dopuszczalne 

jest użycie procesora audio pozwalającego na "stakowanie" (łączenie 2 procesorów audio) 

co pozwala na zwiększenie ilości dostępnych wejść i wyjść, zachowując wszystkie funkcje 

DSP oraz matrycowanie. 

Odpowiedź: 

Ad:1 - Tak są wymagane  

Ad:2 - Zamawiający nie dopuszcza  

Ad:3 - Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozwiązanie 

  

Pytanie 765: 

Zestaw transmisyjny IP 

1. Czy dopuszczalne jest zastąpienie zastawu transmisji IP z dwoma wejściami HDMI oraz 

LAN na dwa zestawy posiadające tylko po jednym wejściu HDMI oraz LAN.  

2. Zestaw transmisji IP ma w specyfikacjach technicznych wylistowaną obsługę licznych 

formatów audio, proszę o sprecyzowanie jakich formatów audio spodziewamy się używać 

w tym obiekcie, biorąc pod uwagę że to szpital a z procesora audio wyprowadzony jest 

tylko sygnał stereo oraz mono. 

Odpowiedź: 

Ad:1  Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozwiązanie 



Ad:2 – Zamawiający wymaga aby obsługiwane były formaty wskazane w przywołanej 

specyfikacji technicznej.   

 

Pytanie 766: 

Prosimy o podanie jaki jest minimalny poziom sumy gwarancyjnej dla OC projektanta wymaganej 

na podstawie załącznika nr 14 [Ubezpieczenia]. 

Odpowiedź: Podano w załączonym załączniku 14 do Aktu Umowy 

 

Pytanie 767: 

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów 

eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz 

sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje 

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i 

normami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 768: 

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie urządzenia o mocy 3850 W? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 769: 

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie urządzenia o mocy 4850 W? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 770: 

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest 

najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka 

wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża 

koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka 



labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, 

dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 771: 

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt 15 Czy Zamawiający odstąpi od 

wymogu programowania samodezynfekcji, w sytuacji gdy samodezynfekcja następuje 

automatycznie pod koniec każdego procesu mycia i dezynfekcji? W proponowanym rozwiązaniu 

każdorazowo dochodzi do dezynfekcji wszystkich dysz myjących, które są zainstalowane w 

komorze, poprzez dystrybucję pary do komory przez wszystkie dysze myjące. Rozwiązanie to jest 

równoważne do wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 772: 

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt 18 Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania rozwiązanie równoważne wyposażone w system 12 dysz myjących o różnej 

intensywności : 1 dysza główna, rotacyjna sztorcowa, 4 dysze obrotowe, 7 dysz strumieniowych do 

naczyń (w tym do kaczek szpitalnych) bez ramion obrotowych,  dysze wykonane są z teflonu, który 

jest materiałem bardzo wytrzymałym, odpornym na temperaturę osiąganą w procesie dezynfekcji 

oraz wyższą, ścieranie, pęknięcia i inne uszkodzenia mechaniczne, natomiast wymiana jest znacznie 

tańsza i szybsza niż naprawa dysz wykonanych jedynie ze stali kwasoodpornej? Uzasadnienie: 

Proponowane rozwiązanie jest równoważnym  do wymogu pierwotnego, a skuteczność działania 

urządzenia potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej na zgodność z EN 

ISO 15883. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 773:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt 21 Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania urządzenie z panelem sterującym z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z 

możliwością dowolnego wyboru programu z informacją na wyświetlaczu o fazie cyklu oraz 

informacji o awarii urządzenia w postaci kodu awarii co jest zgodne z normą EN ISO 15883? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 774:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  24 Czy Zamawiający dopuści 

urządzenie, które nie jest wyposażone w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze 

specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklów mycia i dezynfekcji oraz 

możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) 

za pomocą sieci Internet. Uzasadnienie: Wymagany parametr jest charakterystyczny dla jednego 

producenta myjni do kaczek i basenów i ma na celu wyłącznie ograniczenie konkurencji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne spełniające 

wymagania Zamawiającego 

 

Pytanie 775:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  25 Czy Zamawiający dopuści do 

postępowania urządzenie w którym dezynfekcja termiczna odbywa się wyłącznie w oparciu o 

zadaną wartość A0 wg wymagań użytkownika, co jest zgodne z normą EN ISO 15883? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 776:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  26 Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zaoferowanie urządzenia w którym temperatura dezynfekcji kontrolowana jest przez czujnik 

temperatury zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-3 którą to normę spełnia 

oferowane urządzenie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 777:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  27 Czy Zamawiający dopuści 

urządzenie bez możliwości kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy 

specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem? Uzasadnienie: Kalibracja parametrów urządzenia 

nie powinna należeć do użytkowników urządzenia ze względów bezpieczeństwa. 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 778:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie urządzenia z wbudowanym układem dozowania środka chemicznego z 

dwustopniową kontrolą jego stanu w pojemniku? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 779:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  33 Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zaoferowanie urządzenia z orurowanie z tworzywa i stali kwasoodpornej, które to spełnia 

wymagania normy EN 15883? Uzasadnienie: Wykonanie orurowania z miedzi zamiast stali 

kwasoodpornej ma na celu jedynie obniżenie kosztów produkcji urządzenia. W przypadku zasilania 

myjni wodą zmiękczoną następować będzie wypłukiwanie miedzi z rur co nie ma miejsca w 

przypadku zastosowania stali kwasoodpornej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 780:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  34 Czy Zamawiający dopuści do 

postępowania urządzenie bez automatycznego rozszczelniania drzwi, jeśli wstępne osuszanie 

naczyń następuje wewnątrz komory? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązania niezgodnie z wymaganiami 

 

Pytanie 781:  

Dotyczy M.027.00 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów pkt  39 Czy Zamawiający wyraża 

zgodę, aby część podzespołów pracowała pod napięciem 230V jeśli urządzenie spełnia wymagania 

norm napięciowych i bezpieczeństwa pracy i obsługi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne  zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 782:  



Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia o mocy 3850 W? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne  zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 783:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia o mocy 4850 W? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne  zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego 

 

Pytanie 784:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia bez miski ustępowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 785:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest 

najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka 

wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża 

koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka 

labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, 

dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 786:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt 15 Czy Zamawiający odstąpi od 

wymogu programowania samodezynfekcji, w sytuacji gdy samodezynfekcja następuje 

automatycznie pod koniec każdego procesu mycia i dezynfekcji? W proponowanym rozwiązaniu 

każdorazowo dochodzi do dezynfekcji wszystkich dysz myjących, które są zainstalowane w 

komorze, poprzez dystrybucję pary do komory przez wszystkie dysze myjące. Rozwiązanie to jest 

równoważne do wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 



 

Pytanie 787:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt 18 Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania rozwiązanie równoważne wyposażone w system 12 dysz myjących o różnej 

intensywności : 1 dysza główna, rotacyjna sztorcowa, 4 dysze obrotowe, 7 dysz strumieniowych do 

naczyń (w tym do kaczek szpitalnych) bez ramion obrotowych,  dysze wykonane są z teflonu, który 

jest materiałem bardzo wytrzymałym, odpornym na temperaturę osiąganą w procesie dezynfekcji 

oraz wyższą, ścieranie, pęknięcia i inne uszkodzenia mechaniczne, natomiast wymiana jest znacznie 

tańsza i szybsza niż naprawa dysz wykonanych jedynie ze stali kwasoodpornej? Uzasadnienie: 

Proponowane rozwiązanie jest równoważnym  do wymogu pierwotnego, a skuteczność działania 

urządzenia potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej na zgodność z EN 

ISO 15883. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 788:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt 21 Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania urządzenie z panelem sterującym z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z 

możliwością dowolnego wyboru programu z informacją na wyświetlaczu o fazie cyklu oraz 

informacji o awarii urządzenia w postaci kodu awarii co jest zgodne z normą EN ISO 15883? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 789:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  24 Czy Zamawiający dopuści 

urządzenie, które nie jest wyposażone w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze 

specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklów mycia i dezynfekcji oraz 

możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) 

za pomocą sieci Internet. Uzasadnienie: Wymagany parametr jest charakterystyczny dla jednego 

producenta myjni do kaczek i basenów i ma na celu wyłącznie ograniczenie konkurencji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 790:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  25 Czy Zamawiający dopuści do 

postępowania urządzenie w którym dezynfekcja termiczna odbywa się wyłącznie w oparciu o 

zadaną wartość A0 wg wymagań użytkownika, co jest zgodne z normą EN ISO 15883? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 791:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  26 Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zaoferowanie urządzenia w którym temperatura dezynfekcji kontrolowana jest przez czujnik 

temperatury zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-3 którą to normę spełnia 

oferowane urządzenie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 792:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  27 Czy Zamawiający dopuści 

urządzenie bez możliwości kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy 

specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem? Uzasadnienie: Kalibracja parametrów urządzenia 

nie powinna należeć do użytkowników urządzenia ze względów bezpieczeństwa. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozwiązanie 

 

Pytanie 793:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia z wbudowanym układem dozowania środka chemicznego z 

dwustopniową kontrolą jego stanu w pojemniku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozwiązanie 

 

Pytanie 794:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  33 Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zaoferowanie urządzenia z orurowanie z tworzywa i stali kwasoodpornej, które to spełnia 

wymagania normy EN 15883? Uzasadnienie: Wykonanie orurowania z miedzi zamiast stali 

kwasoodpornej ma na celu jedynie obniżenie kosztów produkcji urządzenia. W przypadku zasilania 

myjni wodą zmiękczoną następować będzie wypłukiwanie miedzi z rur co nie ma miejsca w 

przypadku zastosowania stali kwasoodpornej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 795:  



Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  34 Czy Zamawiający dopuści do 

postępowania urządzenie bez automatycznego rozszczelniania drzwi, jeśli wstępne osuszanie 

naczyń następuje wewnątrz komory? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 796:  

Dotyczy M.029.00 Myjka dezynfektor z miską ustępową pkt  39 Czy Zamawiający wyraża zgodę, 

aby część podzespołów pracowała pod napięciem 230V jeśli urządzenie spełnia wymagania norm 

napięciowych i bezpieczeństwa pracy i obsługi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne  

 

Pytanie 797:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o informacje, czy myjnia 

powinna realizować programy myjące redukując ilość wody i środków chemicznych we wszystkich 

fazach procesu dla mniejszych załadunków? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 798:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o doprecyzowanie, czy grzałki 

suszarki powinny być zabezpieczone dodatkowym elementem pomiaru temperatury 

zabezpieczającym urządzenie przed pożarem w przypadku sklejenia styków stycznika, działającym 

niezależnie od układu sterowania? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 799:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Czy Zamawiający wymaga by myjnia 

wyposażona była w pompę gwarantującą najwyższe parametry mycia o wydajności minimum 950 

l/min która posiada: monitoring ciśnienia za pompą myjącą oraz wirnik pompy myjącej wykonany 

ze stali kwasoodpornej, oraz całość układu orurowania jest całkowicie opróżniana po każdej fazie 

procesu poprzez zawór spustowy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 



 

Pytanie 800:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o doprecyzowanie, czy 

urządzenie ma mieć możliwość pomiaru ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy 

dla wszystkich pomp dozujących oraz gwarantować utrzymanie stałego stężenia roztworów 

roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory i wybranego programu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 801:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o doprecyzowanie, czy 

urządzenie ma posiadać funkcjonalność dozowania dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie 

procesu (preparat oraz aktywator)? Uzasadnienie: jest to niezbędna funkcjonalność dla środków 

chemicznych nowej generacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 802:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o doprecyzowanie, czy 

urządzenie powinno posiadać system anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych 

narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej 

poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz 

zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub 

pozostałości krwi na narzędziach? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 803:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o doprecyzowanie, czy 

urządzenie powinno posiadać czujnik piany w komorze myjącej w celu wykrycia piany ponad 

lustrem wody co zabezpiecza narzędzia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 



Pytanie 804:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Czy urządzenie powinno posiadać 

czujnik ciśnienia wytwarzanego przez pompę myjącą  z alarmem w przypadku braku ciśnienia 

wytwarzanego przez pompę? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 805:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o doprecyzowanie czy 

urządzenie powinno realizować automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji 

użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków 

pieniących lub pozostałości krwi? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 806:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Prosimy o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system oszczędzania wody polegającego 

na automatycznego dostosowania objętości wody do wózka i załadowanego materiału, dzięki 

czemu zostaje zredukowane zarówno zużycie wody jak i detergentów oraz energii elektrycznej? 

Uzasadnienie: System oszczędzania mediów znacznie zmniejsza koszty eksploatacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 807:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Czy Zamawiający wymaga, aby agregat 

suszący był wydajności min. 320 m3/h? Uzasadnienie: Duża wydajność suszenia w znacznym 

stopniu poprawi jakość oraz czas suszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym 

w OPZ. 

 

Pytanie 808:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Czy Zamawiający wymaga, aby 

zintegrowana suszarka miała możliwość nastawy temperatury w zakresie od 55 do 130 st.C 



włącznie? Uzasadnienie: Wysoka temperatura suszenia w znacznym stopniu poprawi jakość oraz 

czas suszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 809:  

Dotyczy MCSmd.13 - Myjnia-dezynfektor termiczny, typM Czy kondensator w celu zapewnienia 

kondensacji powinien być chłodzony zimną wodą (kondensatory powietrzne posiadają znikomą 

zdolność kondensacji), a woda powinna być odzyskiwana do dalszych etapów procesu w celu 

obniżenia kosztów eksploatacji? Uzasadnienie: Na rynku występują różne rozwiązania 

kondensatorów oparów. W niektórych rozwiązaniach woda po schłodzeniu kondensatora trafi a 

do ścieku podnosząc koszty eksploatacji. Redukcja bieżących kosztów eksploatacji powinna być 

kluczowa dla Zamawiającego, gdyż poprzez obniżenie zużycia wody jej odzysk, czy tez odzysk 

energii cieplnej możliwe jest wprowadzenie oszczędności w skali kilku lat porównywalnych z 

wartością urządzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 810:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia o maksymalnych wymiarach 3010x3400x2700 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 811:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia o wymiarach komory max. 2000x1200x1350 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 812:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia z opartym wyłącznie na programach mycia-dezynfekcji chemicznej? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 813:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia ze sterownikiem urządzenia po stronie załadowczej wyposażonego w 

kolorowy dotykowy panel sterowania o przekątnej 5,7 cali, umieszczony z boku komory mycia na 

ergonomicznej wysokości 125 cm (+/- 10 cm) ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 814:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych: Czy Zamawiający wymaga by urządzenie 

posiadało system przechyłu podłogi wspomagający mycie oraz suszenie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 815:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych: Czy Zamawiający wymaga by komora myjąca 

wykonana była ze stali kwasoodpornej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 816:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych: Czy Zamawiający wymaga by zużycie wody 

na jeden proces składający się faz: mycia dezynfekcji i płukania oraz suszenia  wynosiło 

maksymalnie 15 litrów/cykl? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 817:  

Dotyczy M.199.00_ Myjnia wózków transportowych: Czy Zamawiający wymaga by czas trwania 

procesu składającego się z faz: mycia dezynfekcji i płukania oraz suszenia  - maksymalnie 7 minut? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 818:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający dopuści sterylizator 

parowy z przeszklonym panelem dotykowym po stronie załadowczej z ekranem kolorowym o 

przekątnej powyżej 5,5” po stronie załadowczej oraz przeszklony panel dotykowy z ekranem 4 

linowych po stronie rozładowczej do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i 

parametrów procesu? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie ze szkłem wykazuje największą 

odporność na środki dezynfekcyjne co jest bardzo korzystne z punktu widzenia użytkowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 819:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający oczekuje by oferowane 

urządzenie posiadało ekran obok komory załadowczej i jednocześnie było odporne na sytuację w 

którym para wydostanie się z komory mogąc uszkodzić elektronikę wyświetlacza?" 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 820:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaproponowanie urządzenia z rejestracją na wydruku parametrów procesu dla komory: czujnika 

ciśnienia i temperatury przy zachowaniu zapisu wszystkich parametrów z czujników wewnętrznych 

na zewnętrznym komputerze co jest zgodne z normą PN-EN 285/ EN 285? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym 

w OPZ. 

 

Pytanie 821:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaproponowanie urządzenia z rejestracją na wydruku parametrów procesu dla komory: czujnika 

ciśnienia i temperatury przy zachowaniu zapisu wszystkich parametrów z czujników wewnętrznych 

na zewnętrznym komputerze co jest zgodne z normą PN-EN 285/ EN 285? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 822:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia z przestrzenią serwisową od przodu, co znacznie ograniczy gabaryty 

sterylizatora? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 823:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w 

którym wartości ciśnienia wskazywane są na ekranie sterownika po stronie załadowczej? 

Rozwiązanie takie pozwala na utrzymanie większej higieniczności panelu sterowania poprzez 

eliminację wystających elementów? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 824:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia z komorą poziomą, prostopadłościenną, narożami zaokrąglonymi, 

poddaną procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału, 

wykonaną ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI, izolowaną termicznie, wyposażona w porty 

walidacyjne (dla kontroli ciśnienia i temperatury)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 825:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia z komorą, drzwiami, płaszczem grzewczym, wytwornicą pary, ramą i 

orurowaniem wykonanym ze stali kwasoodpornej z fragmentami wykonanymi z materiałów innych 

odpornych na korozję? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 



 

Pytanie 826:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie 

czy Zamawiający wymaga, aby ciężar drzwi ze względów bezpieczeństwa powinien być 

równoważony przeciwciężarem co w przypadku awarii zasilania lub awarii linii sprężonego 

powietrza nie powoduje nagłego nieprzewidywalnego ruchu drzwi urządzenie oraz pozwala na ich 

awaryjne otwarcie przez personel w przypadku awarii? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 827:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia z drzwiami komory napędzanymi elektrycznie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 828:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie urządzenia z pompą próżniową z wyposażoną w dodatkowy niezależny inżektor 

powietrzny wzmacniający działanie pompy i zmniejszający zużycie wody? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 829:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Prosimy o doprecyzowanie czy w celu 

zapewnienie prawidłowego działania układu próżniowego sterylizatora dla wyższej temperatury 

wody chłodzącej latem, układ powinien być wyposażony w pompę próżniową dwustopniową 

wyposażoną dodatkowo w inżektor powietrzny wzmacniający działanie pompy, poprawiający 

warunki suszenia oraz zmniejszający zużycie wody? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 830:  



Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wymaga urządzenia z 

najdłuższym cyklem wynoszącym 62 minuty do załadunku ciężkiego? Uzasadnienie: Wymagany 

czas nieznacznie przekracza wymagania Zamawiającego umożliwiając jednocześnie sterylizację 

narzędzi do 20 kg na każdą jednostkę sterylizacyjną w trybie załadunku ciężkiego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne opisanym w 

OPZ. 

 

Pytanie 831:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający oczekuje urządzenie 

energooszczędnego, które posiada odzysk ciepła z systemu automatycznego oczyszczania 

wytwornicy pary? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 832:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zgodnie z obowiązującym standardem 

wymagana jest gwarancja na komorę sterylizacyjną minimum 15 lat (producencka gwarancja)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 833:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wymaga urządzenia 

wyposażonego w uszczelkę nie wymagającą okresowego smarowania, o trwałości 3500 cykli 

sterylizacji (potwierdzone oświadczeniem przez producenta), dociskaną sprężonym powietrzem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 834:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie 

posiadało płaszcz pierścieniowy na komorze, umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas 

próby wodnej oraz wzmacniającym wytrzymałość komory przy jednoczesnym równomiernym 

rozkładzie temperatury zgodnie z PN EN 285? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 835:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wymaga, aby żywotność 

uszczelki drzwi oferowanego urządzenia była minimum 3500 cykli? 



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 836:  

Dotyczy MCSsp.13 – Sterylizator parowy, typM - 8StU Czy Zamawiający wymaga graficznego 

kolorowego wskaźnika postępu procesu poza wyświetlaczem? Uzasadnienie: Powyższe 

rozwiązanie pozwala na obserwację stanu pracy urządzenia z dowolnego miejsca w pomieszczeniu 

bez konieczności podchodzenia do urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 

 

Pytanie 837:  

Dotyczy M.205.00 LAMPA BAKTERIOBÓJCZA, PRZEPŁYWOWA, TYPU U  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach: 

Urządzenie przeznaczone do pracy w budynkach użyteczności publicznej np. przychodnie, urzędy, 

szpitale, biura  itp. Urządzenie jest bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Można je stosować w 

pomieszczeniach w których stale przebywają ludzie. Niebezpieczne dla organizmów żywych 

promieniowanie UV-C jest emitowane tylko wewnątrz urządzenia i działa tylko na przepływające 

przez urządzenie powietrze. 

• promienniki UV-C Philips TUV T8 G13 2x18W  

• żywotność promienników 9000 godz. 

• wydajność wentylatora 120m3/godz. 

• filtr wstępny przeciwkurzowy 

• licznik godzin pracy 

• kubatura dezynfekowanego pomieszczenia do 60m3 

• napięcie zasilające 230V 

• moc znamionowa 42W 

• stopień ochrony obudowy IP20 

• masa 8 kg 

• wymiary urządzenia 21,5x28x89 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 838:  

Dotyczy If23- Sterylizator nablatowy parowy Czy Zamawiający dopuści urządzenie z roku 

produkcyjnego 2021 lub 2022? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne kompatybilne 

z wyposażeniem 

 

Pytanie 839:  

Dotyczy If23- Sterylizator nablatowy parowy  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

urządzenia, z tacami sterylizacyjnymi o wymiarach 185 x 285 x 18 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne kompatybilne 

z wyposażeniem. 

 

Pytanie 840:  

Dotyczy If23- Sterylizator nablatowy parowy  prosimy o odstąpienie od wymogu spełnienia 

Dyrektywy 97/23EEC. Uzasadnienie: Sterylizatory nablatowe o pojemności 23l zgodnie z 

rozporządzeniami nie muszą spełniać tego wymogu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 841:  

Dotyczy M.217.02 _ Wózek mat. sterylnych, zamknięty, typA - 3StU, 1drzwiowy Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o poniższych parametrach: 

Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych, wykonany w całości ze 

stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 2 półki przestawne oraz drzwiczki dwuskrzydłowe, 

wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się 

brudu, korpus wzmocniony poprzez przetłoczenia usztywniające na dnie, bocznych oraz tylnej 

ścianie wózka, drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową 

wyposażone w zamek dwupunktowy ze zintegrowaną klamką, oba skrzydła drzwiowe osadzone na 

3 zawiasach zewnętrznych o kącie otwarcia 270 stopni, blat prosty; uchwyt do przetaczania po 

prawej stronie, zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 160 mm (2 koła z hamulcem) oraz 

zestawu odbojników, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 680x680x1239mm.3 

jednostki STE 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 842:  

Dotyczy M.217.00 _ Wózek mat. sterylnych, zamknięty, typA - 6StU, 2drzwiowy Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o poniższych parametrach: 



Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych, wykonany w całości ze 

stali kwasoodpornej OH18N9,wyposażony w 2 półki przestawne oraz drzwiczki dwuskrzydłowe, 

wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się 

brudu, korpus wzmocniony poprzez przetłoczenia usztywniające na dnie, bocznych oraz tylnej 

ścianie wózka, drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową 

wyposażone w zamek dwupunktowy ze zintegrowaną klamką, oba skrzydła drzwiowe osadzone na 

3 zawiasach zewnętrznych o kącie otwarcia 270 stopni, blat prosty; uchwyt do przetaczania po 

prawej stronie, zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 160 mm (2 koła z hamulcem) oraz 

zestawu odbojników, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 880x680x1239 

mm.6 jednostek STE 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 843:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.023.01_ Szafa endoskopowa OL - 8 wieszaków): 

Dot. pkt 1, 2, 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością 

przechowywania 10 endoskopów z możliwością używania samodzielnie bez jednostek 

dodatkowych oraz niezależnych cykli obiegu powietrza? 

Dot. pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie bez możliwości zapisywania ważnych 

informacji? 

Dot. pkt 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z ergonomicznymi 

uchwytami dla 10 endoskopów oraz dodatkowym demontowalnym uchwytem dla długich 

kolonoskopów w ilości 5 szt.? 

Dot. pkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących wymiarach 

maksymalnych: 750 x 1300 x 2000 (dł. x szer. x wys.)? 

Dot. pkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o wadze nie 

przekraczającej 310 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 844:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.048.00 _ Stół wentylowany do przyjm. mat. 

histopatologicznego, typB - 130cm): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast parametrów wymaganych stołu 

wentylowanego o następujących parametrach technicznych: 



• konstrukcja nośna, zbiornik na formalinę oraz blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

nie gorszej niż 0H18N9 (1.4301), 

• przelotka kablowa z tworzywa sztucznego do ukrycia pod blatem przewodów 

zasilających wyposażenie stołu, 

• blat stołu na stelażu nośnym z profili zamkniętych, blat z spadkiem w kierunku odpływu 

do zbiornika formalinowego, 

• zdejmowalny zbiornik formaliny o poj.5L, umożliwiający opróżnianie manualne, 

• odbieranie formaliny brudnej poprzez zbiornik formalinowy wyposażony w czujnik 

poziomu cieczy, 

• stopki nóg wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 

• stopki nóg regulowane w zakresie ± 10 mm , 

• regulacja wysokości w zakresie około: 750-1250 mm (+/-10%), 

• wymiary zewnętrzne stołu (SxGxW) około: 1800 x 750 x 750-1250 mm (+/-10%)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 845:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.049.00 _ Myjnia-dezynfektor na 2 endoskopy podblatowa): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast parametrów wymaganych myjni 

światowego lidera w dziedzinie mycia endoskopów o następujących parametrach technicznych: 

• Kompaktowa konstrukcja. Myjnia zawiera przestrzeń wewnętrzną na środki myjąco-

dezynfekujące. 

• Czytnik kodów umożliwiający identyfikację  endoskopu i operatora. 

• Możliwość dodania do dokumentacji informacji o lekarzu i pacjencie. 

• Kompleksowy system zarządzania danymi umożliwiający identyfikację i śledzenie 

endoskopu. 

• Cykl dezynfekcji 30 min. 

• Komputerowe programowanie cyklu. 

• Obsługa sieciowa i zdalny nadzór serwisowy. 

• Dwie komory działające asynchronicznie. 

• Myjnia zwalidowana do obsługi sond TEE, rozszerzaczy, cystoskopów, półkrytycznych 

endoskopów sztywnych. 

• Walidowany proces  w temperaturze pokojowej 25°C,  

• Możliwość przepłukiwania kanałów endoskopu alkoholem.  



• Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy komory bez użycia rąk zapewniające 

łatwość użycia oraz zmniejszające ryzyko zakażeń krzyżowych. 

• Siedem niezależnych podłączeń kanałów roboczych endoskopu. 

• Zestaw środków myjących i dezynfekcyjnych wynikających z procesu walidacji 

skuteczności działania myjni. 

• Gwarancja właściwego podłączenia do przyłącza endoskopu z zachowaniem separacji 

kanałów. 

• Wszystkie przyłącza zwalidowane przez producenta urządzenia dla zapewnienia 

prawidłowości procesu. 

• Automatyczne monitorowanie niezależnego przepływu wewnątrz każdego kanału w 

trakcie procesu za pomocą niezależnie działających przepływomierzy. 

• Monitorowanie wymaganego przepływu przez kanały robocze pod katem zatorów. 

• Przerwanie programu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego przepływu przez 

którykolwiek kanał roboczy. 

• Automatyczna kontrola testu szczelności w trakcie całego cyklu. Przerwanie programu 

w przypadku wykrycia nieszczelności. 

• Sterowanie mikroprocesorowe. 

• Monitor o wymiarze 15 cali. 

• Środki dezynfekcyjne kompatybilne ze wszystkimi rodzajami endoskopów i narzędzi na 

bazie kwasu nadoctowego, stosowane jednorazowo. 

• Możliwość procesowania wszelkich dostępnych na rynku endoskopów 

• Cykl autodezynfekcji możliwy do zaprogramowania. 

• Możliwość podłączenia drukarki zapisującej parametry cyklu. 

• Myjnia wyposażona w trzy niezależne pompy dozujące. 

• Wyświetlanie informacji dotyczących reprocesowania w czasie rzeczywistym. 

• Wymiary myjni szerokość 114 cm, głębokość 79cm, wysokość 157cm. 

• Kaseta transportowa zabezpieczająca  endoskop pasująca do komory myjni, 

kompatybilna z szafą do przechowywania  endoskopów (ENDODRY). 

• Komory wykonane z tworzywa sztucznego odporna na działanie środków 

chemicznych. 

• Komory  wyposażone w ramiona natryskowe w górnej części. 

• Wbudowany podwójny system filtracji  pobieranej wody. 

• Napięcie zasilania 230V 

• Autoryzowany serwis techniczny na terenie kraju. 



• System filtracji powietrza. 

• Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I 

i IV wraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej 

wyrobów medycznych 93/42/EEC? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 846:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.050.00 _ Dygestorium do obróbki materiału tkankowego): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast wymaganych parametrów technicznych 

dygestorium o następujących parametrach technicznych: 

• Stanowisko do wykrawania wycinków / badania makroskopowego z systemem 

formalinowym do zdecentralizowanego dostarczania formaldehydu.  

• Stół z regulowaną wysokością. Wysokość powierzchni stołu z nadbudową lub bez 

można regulować elektrycznie w zakresie ± 300 mm. 

• Minimalna wysokość blatu: ok. 820 mm. 

• Maksymalna wysokość blatu: ok. 1120 mm. 

• Wentylacja zstępująca - powierzchnia robocza 900 mm x 700 mm jest wyprowadzana 

w dół za pomocą trzyczęściowego perforowanego blatu. 

• Pod płytami perforowanymi znajduje się rura spłukująca z 7 zraszaczami. 

• Zlew o wymiarach: 340 x 420 x 170 mm. Zlewozmywak jest wyposażony w baterię 

mieszającą i wąż gumowy. 

• Kran do formaliny z systemem dozowania formaliny do zdecentralizowanego 

podawania formaldehydu wraz z pompą formaliny i pojemnikiem na nową i starą 

formalinę.  

• Punkt poboru formaldehydu: 1 punkt poboru formaldehydu połączony z dwoma 

pojemnikami do przechowywania (każdy po 10L) umieszczonymi w wentylowanej 

szafce na dole stołu. Wymiary kontenera: ok. 154x302x397mm. 

• Odpływ zużytego formaldehydu: Odpływ z filtrem połączony z pojemnikiem 10 

litrowym umieszczonym w wentylowanej szafce na dole stołu. Zapewniona jest 

kontrola przepełnienia pojemników na zużyte środki z sygnałem optycznym i 

akustycznym.  Wymiary kontenera: ok. 154 x 302 x 397 mm.  

• Płyta preparacyjna: wymiar: 450 x 300 x 20 mm, dostarczane z wkładką. 

• Nadbudowa składająca się z 2x 18,4W tablica LED-Light - regulowana barwa światła 

IP44 



• Wymiary: 

a. Powierzchnia stołu: 1.500 mm x 800 mm 

b. Długość całkowita (bez połączenia): 1.650 mm 

c. Szerokość: 800 mm 

d. Łącznie maks. wysokość: 2.155 mm (w komplecie regulowane nóżki) 

• Blat: stal nierdzewna 1.4301 

• Rama: stal nierdzewna 1.4301  

• W wyposażeniu dostarczany jest: 

a. transformator 400 VA  

b. lupa obrotowa z ramieniem teleskopowym (elastycznym do kąta 30°) i zintegrowanym 

oświetleniem (reflektor 3.000 lux) 

c. Dozownik rękawic ze stali nierdzewnej 

d. Dozownik ręczników ze stali nierdzewnej 

e. Pasek magnetyczny do instrumentów 

• Przyłącza: 

a. przyłącze do wentylacji 

b. Połączenie ze zdalną dmuchawą 

c. Wydajność: 800 m³/h 

d. Spadek ciśnienia: ± 220 Pa przy 800 m³/h 

e. Średnica: 200 mm 

f. Ciepła/zimna woda 3/8”  

g. Rura odpływowa PE o średnicy zewnętrznej 50 mm 

h. Zasilacz 230 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody   

 

Pytanie 847:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.054.00 _ Dygestorium z systemem makroskopowym): 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze nie przekraczającej 

350 kg? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o regulowanej wysokości stołu 

w zakresie 92-115 cm?  

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dygestorium z przepływem powietrza 

wywiewanego max 800 m3/h? 

Odpowiedź: ad: 1 i 2 - Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 



Ad: 3 Zamawiający nie wyraża zgody   

 

Pytanie 848:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.055.00 _ Szafa wentylowana formalinowa): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast wymaganych parametrów szafy o 

następujących parametrach: 

• Fabrycznie nowy sprzęt. Szafa laboratoryjna. 

• Przeznaczona do przechowywania zabezpieczonych próbek histopatologicznych. 

• Konstrukcja ze stali nierdzewnej, materiał nr 1. 4301 (V2A, 304). 

• Drzwi skrzydłowe na zawiasach, dwuścienne z panelami szklanymi i szczelinami 

wentylacyjnymi (umieszczonymi w dolnej części drzwi), bez uszczelek z gumy 

silikonowej.  

• Trzy półki z nieperforowanej stali o regulowanej wysokości. 

• Szafa zawiera wysuwaną tacę. 

• Podwójne ścianki. 

• Wysokość podstawy 90mm, regulacja wysokości. 

• Szafa musi być podłączona do systemu odprowadzania powietrza w miejscu instalacji. 

• Wymagane – przyłącze powietrza wylotowego DN200. (120mm do podłączenia centr. 

Inst. Went.) 

• Wymiary 1200 x 600 x 2000 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 849:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.088.00 _ Stół sekcyjny): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast wymaganych parametrów stołu 

sekcyjnego o następujących parametrach: 

• Stół z przyłączem do instalacji wentylacyjnej. (Wymagana wentylacja stołu min. 800 

m3/h). 

• W całości wykonany ze stali nierdzewnej nr 1. 4301 (AISI 304, V2A). 

• Wysokość regulowana w sposób ciągły hydraulicznie, w zakresie maks. 180°, z 

wbudowaną blokadą. 

• Kolumna pionowa podtrzymująca blat stołu, okrągła o średnicy 715mm. Gniazdo 

wtykowe  wodoodporne. Zawór mieszający z dźwignią kątową do wody ciepłej i zimnej 

z odłączanym wężem. 



• Blat stołu do sekcjonowania zwłok oraz zlew na organy sekcjonowane wykonane w 

jednym kawałku, dźwiękochłonne klejone ze spadkiem w kierunku odpływu. 

• Zintegrowana instalacja zraszająca. 

• Zlew na organy sekcjonowane, kosz filtracyjny ze stali nierdzewnej z otworami 

perforowanymi RV5-10. 

• Bateria mieszalnikowa do ciepłej i zimnej wody na zlewie. 

• Górna strona z 4-częściowym, kompletnym wspornikiem i dodatkowymi elementami 

łączącymi (400 x 150 mm) do montażu na instalacji odciągowej. 

• Stół z wtyczką PL. 

• Wymiary  

a. Blat stołu : 2600 x 850 mm 

b. Wysokość stołu regulowana : min./maks. 780/1050mm 

c. Zlew 400 x 500 x 250 mm 

d. Zagłówek, w całości z tworzywa PVC, kolor czarny, wymiary ok. 160 x 120 x 110 mm 

• Przyłącza dla stołu: 

a. woda zimna, R 1/2", gwint zewnętrzny (gwint zakończony ok. 50mm nad poziomem 

wykończonej posadzki) 

b. woda ciepła, R 1/2", gwint zewnętrzny (gwint zakończony ok. 50mm nad poziomem 

wykończonej posadzki) 

c. przyłącze kanalizacyjne DN50, kielich z o-ringiem, (koniec rury ok. 100mm nad 

poziomem wykończonej posadzki) 

• zasilanie elektryczne 3 x 1,5mm; 0,9kW; 230V; 50Hz (przewód z zapasem 4m od 

podłogi) 

• podłączenie uziemiające, 4mm, miedź (przewód z zapasem ok. 1m od podłogi) 

• podłączenie do wylotu powietrza DN 250 (rura okrągła, na równo z poziomem 

wykończonej posadzki) 

• otwory (4 sztuki ∅ 15mm) do zamocowania stołu sekcyjnego kołkami do betonu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 850:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.414.00 _ Komora chłodnicza na zwłoki, typA - 6 ciał, 

bariatryczna): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory wykonanej ze stali nierdzewnej?  

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji komory z wykorzystaniem 

systemu tac na ciała (system umożliwia dokowanie ciała z tacą bezpośrednio z chłodni na 

kompatybilny z systemem tac wózków transportowych bez systemu tac stołu sekcyjnego)? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Czy Zamawiający wymaga by komora chłodnicza była chłodzona przy wykorzystaniu 

jednego agregatu chłodzącego oraz była zabezpieczona rezerwowym agregatem o 

identycznych parametrach w przypadku awarii agregatu głównego? 

Odp. zamawiający minimalne wymagania opisał w OPZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z wymiarami drzwi nie mniejszymi 

niż 1698 mm x 680 mm (wys. x szer.)? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 851:  

Dotyczy Parametry Techniczne (M.414.01 _ Komora chłodnicza na zwłoki, typA - 16 ciał): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory wykonanej ze stali nierdzewnej? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji komory z wykorzystaniem systemu 

tac na ciała (system umożliwia dokowanie ciała z tacą bezpośrednio z chłodni na kompatybilny z 

systemem tac wózków transportowych bez systemu tac stołu sekcyjnego)? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Czy Zamawiający wymaga by komora chłodnicza była chłodzona przy wykorzystaniu jednego 

agregatu chłodzącego oraz była zabezpieczona rezerwowym agregatem o identycznych 

parametrach w przypadku awarii agregatu głównego? 

Odp. zamawiający minimalne wymagania opisał w OPZ 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z wymiarami drzwi nie mniejszymi niż 

1698 mm x 680 mm (wys. x szer.)? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach spoza zakresu 

(mniejszych) w przypadku gdy urządzenie nie przekracza wymiarów podanych w pkt. 18? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 852:  

Dotyczy MPT10 Procesor hybrydowy M.056.00 



Lp. 1 Czy Zamawiający dopuści w pełni automatyczny procesor tkankowy z podwójnym układem 

retortowym, który oferuje szybkie, wysokiej jakości przetwarzanie tkanek? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie niezależne retorty. Obie retorty 

wyposażone w mieszadła magnetyczne. Pokrywy retort podgrzewane, co poprawia kontrolę 

oparów oraz pomaga w szybkim odparowaniu pozostałości odczynników na pokrywie retorty? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 3 Czy Zmawiający dopuści urządzenie z możliwością przeprowadzenia procesów o różnych 

parametrach równolegle w dwóch niezależnych retortach mieszących maksymalnie po 200 

standardowych kasetek. Jednocześnie może być przetwarzanych do 400 kasetek? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dokładania materiału do drugiej 

niezależnej retorty podczas trwania procesu w pierwszej retorcie? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 9 Czy Zamawiający dopuści maksymalne zalecane czasy trwania protokołu dla różnych typów 

próbek, przy zachowaniu zasady segregacji grubości materiału: 

- materiał o grubości 1 mm (biopsje) - pełny wsad (200 kasetek): 3 godziny (wliczając utrwalanie) 

- materiał o grubości 3 mm - pełny wsad (200 kasetek): 3 godziny (wliczając utrwalanie) 

- materiał o grubości 5 mm - pełny wsad (200 kasetek): 12 godzin (wliczając utrwalanie)? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 10 Czy Zamawiający dopuści maksymalne zalecane czasy trwania protokołu dla różnych typów 

próbek z możliwością dokładania materiału tkankowego do drugiej niezależnej od pierwszej retorty 

przy zachowaniu zasady segregacji grubości materiału: 

- materiał o grubości 1 mm (biopsje) - pełny wsad (200 kasetek): co 3 godziny (wliczając utrwalanie) 

- materiał o grubości 3 mm - pełny wsad (200 kasetek): co 3 godziny (wliczając utrwalanie) 

- materiał o grubości 5 mm - pełny wsad (200 kasetek): co 12 godzin (wliczając utrwalanie)? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 15 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 17 butelek na odczynniki i 1 butelkę 

na kondensat. Butelki są półprzezroczyste, aby zobaczyć poziom odczynnika w butelce. Szafka na 

odczynniki jest podświetlana. Zdalne napełnianie/opróżnianie odczynników lub manualne? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 23 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w statyw (koszyk) na 200 kasetek do 

przeprowadzania materiału tkankowego przy wykorzystaniu protokołów, stosowanych do 



zalecanych typów tkanek, zapewniających optymalną jakość przetwarzania i spójne, wysokiej 

jakości wyniki – 4 szt. ? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 853:  

Dotyczy MPT7.2 Barwiarka z nakrywarką M.065.00  

Lp. 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 2044 mm (wraz 

z monitorem) x głębokość: 785 mm x wysokość: 1060 mm 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej wadze: 280 kg? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością jednoczesnego procesowania do 12 

statywów o pojemności 30 szkiełek? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 9 Czy Zamawiający dopuści 52 stacje robocze na pokładzie urządzenia? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 10 Czy Zamawiający dopuści 46 stacji odczynnikowych z pokrywkami. Pojemność minimalna 

stacji 240 ml, pojemność maksymalna stacji 380 ml., zebrane w 4 grupy niezależnie wyciągane grupy 

– 3 grupy po 12 stacji i 1 grupa 10 stacji? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 11 Czy Zamawiający dopuści 6 stacji płuczących o pojemności 380 ml z możliwością 

podłączenia dwóch różnych źródeł wody (woda wodociągowa, woda destylowana, woda 

demineralizowana), ciśnienie wewnętrzne: minimum/maksimum: 2 bary/6 barów? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 12 Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowane szuflady załadowcze i wyładowcze po 5 stacji w 

każdej, obsługiwane za pomocą przycisku?     

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 13 Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS)? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 14 Czy Zamawiający dopuści możliwość utworzenia do 50 programów barwiących, każdy do 

40 kroków? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 15 Czy Zamawiający dopuści pełną regulację czasu inkubacji w jednej stacji od 1 sekundy do 

23 godzin 59 minut i 59 sekund? 



Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 22 Czy Zamawiający dopuści możliwość użycia szkiełek RTU 50 mm x 24 mm, grubość: Nr 1, 

zgodnie z ISO 8255-1? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 23 Czy Zamawiający dopuści pojemność kartridża szkiełek nakrywkowych z 300 szkiełkami 

nakrywkowymi w magazynku? 

Odp: Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Lp. 24 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w suszarkę do szkiełek. Czas suszenia 

szkiełek – 5 min, szkiełka w koszyku w szufladzie wyładowczej są suche i gotowe do diagnostyki? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 26 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością podłączenia medium zaklejającego w 

oryginalnych opakowaniach RTU o pojemności 150 ml. Pojemność butelki na medium wystarcza 

na zamknięcie co najmniej 1600 szkiełek? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 854:  

Dotyczy MPT11 Linia zatapiająca M.061.00 

Lp. 1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zbiornikiem na parafinę o pojemności 4 l? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania 

laboratorium (śledzenie próbek biologicznych), która może odbywać się przy udziale 

dedykowanych systemów śledzenia i kontroli próbki z wykorzystaniem oprogramowania, które 

idealnie się dopasowuje do przepływu pracy na każdej stacji roboczej – m.in. zatapiania, w której 

jest używane. Zeskanowanie skanerem ręcznym elementu (kasetki) powoduje jego otwarcie w 

oprogramowaniu, w którym łatwo rozpoznawalne ikony i intuicyjne ekrany umożliwiają szybkie i 

wydajne wykonywanie zadań? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tace na kasety i/lub foremki ze składaną 

łatwą do obsługi pokrywą, wyjmowane i zamieniane miejscami, o pojemności 1,7L każda 

(maksymalnie 150 kasetek histologicznych i około 500 foremek do zatapiania)? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

Lp. 5 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyjmowanym, ogrzewanym uchwytem na 6 par 

szczypiec, dostępny z obu stron? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 



Lp. 8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD o przekątnej 5,7 cala ze 

zintegrowaną klawiaturą dotykową i dodatkowym, oddzielnym czytnikiem kodów kreskowych? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 855:  

Prosimy o udostępnienie uzupełnionego o brakujące dane (suma gwarancyjna, limity 

odpowiedzialności itp.) załącznika nr 14 do wzoru umowy. Na podstawie aktualnie 

udostępnionego dokumentu Wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów ubezpieczenia 

kontraktu. 

Odpowiedź: uzupełniony załącznik przekazujemy w ramach odpowiedzi na niniejsze 

pytania.  

 

Pytanie 856:  

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w dokumencie załącznik nr 14 do wzoru umowy jest mowa o 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej projektanta skoro przetarg ogłoszony jest w formule 

„buduj”, a Stroną odpowiedzialną za projekt jest Zamawiający? 

Odpowiedź: Nowa treść załącznika nr 14 stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na 

pytania   

 

Pytanie 857:  

Czy w sprężarkowni powietrza medycznego Zamawiający dopuści zamiast układu dwóch 

osuszaczy adsorpcyjnych oraz jednego adsorbera z węglem aktywnym (pozycje 2.7 i 2.31 

przedmiaru), układ dwóch stacji uzdatniania powietrza medycznego z wbudowanymi filtrami, 

wkładami osuszającymi oraz węglowymi posiadających deklaracje spełnienia wymagań odnośnie 

jakości powietrza medycznego (PN-EN ISO 7396-1).? 

Odpowiedź: Jeżeli producent dopuszcza takie zamienne rozwiązanie to Zamawiający 

dopuszcza. 

 

Pytanie 858:  

Czy system przełączania osuszaczy adsorpcyjnych (pozycja 2.35 przedmiaru) w sprężarkowni 

powietrza jest konieczny? 

Odpowiedź: Tak, jest konieczny 

 

Pytanie 859:  



Proszę o weryfikację ilości automatycznych spustów kondensatu (pozycja 2.32 przedmiaru). 

Powinny być min. 2szt. pod zbiorniki buforowe. 

Odpowiedź: Powinno być 8 automatycznych spustów kondensatu: 

SPRĘŻARKOWNIA MEDYCZNA: 

- 2 pod zbiorniki w sprężarkowni medycznej, 

- 2 pod filtry wstępne. 

SPRĘŻARKOWNIA TECHNICZNA: 

- 2 pod sprężarki ze zintegrowanym zbiornikiem w sprężarkowni technicznej, 

- 2 pod filtry wstępne. 

 

Pytanie 860:  

Dotyczy projektu wykonawczego rozdział 3. 6. 6. Instalacja sieci strukturalnej LAN – część 

aktywna, System hiper konwergencji składający się z serwerów i funkcjonalności bezpieczeństwa. 

W części dotyczącej systemu hiper konwergencji Zamawiający stawia wymaganie: 

„Licencje dla wirtualizatora VMWare vSphere Standard (wymogi posiadanego systemu UC).” 

W celu doboru odpowiedniej licencji prosimy o podanie producenta oraz wersji oprogramowania 

systemu UC. 

Odpowiedź: Zamawiający informacje na ten temat przekaże wykonawcy na etapie 

realizacji umowy.  

 

Pytanie 861:  

Pytania dotyczą M.027.00 _ Myjka dezynfektor do kaczek i basenów – 11 szt. 

Pytanie 1 – OPZ pkt. 1 

Czy zamawiający dopuści rozmiary głębokość x szerokość x wysokość (mm): 580 x 450 x 1320? 

Rozmiary komory w pełni funkcjonalne, ze standardowym załadunkiem naczyń 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie 2 – OPZ pkt. 15 

Czy zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie: automatyczna DEZYNFEKCJA SYSTEMU RUR 

(PSD). Szybka dezynfekcja przez wszystkie stałe i obracające się dysze również zapewnia unikalne 

korzyści, ponieważ cały system przewodów i dysz jest automatycznie dezynfekowany po 

zakończeniu każdego cyklu, co eliminuje ryzyko zakażenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie 3 – OPZ pkt. 16 



Czy zamawiający dopuści komorę mycia wyposażoną w czujnik pomiaru temperatury wewnątrz 

komory podczas cyklu mycia i dezynfekcji. Czujnik temperatury klasy PT 1000? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Pytanie 4 – OPZ pkt. 18 

Czy zamawiający dopuści mycie za pomocą 2 ramion obrotowych oraz 9 stałych dysz 

natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych 11, dysze  wykonane ze stali kwasoodpornej oraz 

wytrzymałego tworzywa (końcówki dysz)?   

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Pytanie 5 – OPZ pkt. 24 

Czy zamawiający dopuści myjkę bez interfejsu do podłączenia sieci informatycznej szpitala. 

Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Pytanie 6 – OPZ pkt. 26 

Czy zamawiający dopuści jeden niezależny czujnik do monitorowania temperatury w celu kontroli 

przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji. Czujnik temperatury klasy PT 1000? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Pytanie 7 – OPZ pkt. 27 

Czy zamawiający dopuści możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy 

pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

Pytanie 8 – OPZ pkt. 31 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez automatycznej dezynfekcji termicznej wody w bojlerze? 

Uzasadnienie: dezynfekcja wody w bojlerze (zbiorniku) nie jest konieczna gdyż woda ze zbiornika 

i tak przechodzi przez wytwornicę pary i jest dezynfekowana w fazie dezynfekcji 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 9 – OPZ pkt. 33 

Czy zamawiający dopuści równoważne orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: 



Zamawiający wyraża zgodę tylko na rozwiązania równoważne 

 

Pytanie 862:  

Prosimy o uzupełnienie informacji odnośnie rodzaju płyty meblowej, z jakiej mają zostać 

skonstruowane biurka, czy ma to być zwykła, czy trudnopalna płyta? 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia.  

 

Pytanie 863:  

Prosimy o doprecyzowanie, czy boki szuflad mają być wykonane z metalu, czy z płyty meblowej? 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia.  

 

 

Pytanie 864:  

Jaki typ prowadnic jest wymagany w szufladach (rolkowe, kryte, kulkowe)? 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 865:  

Dot. Da1.1 biurko bez przystawki. Prosimy o uzupełnienie parametru grubości blatu biurka. 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 866:  



Dot. Szafki wiszące laminat. Prosimy o doprecyzowanie, czy Szafki mają zostać wykonane z płyty 

wiórowej laminowanej laminatem HPL czy z melaminy? 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 867:  

Dot. Szafki wiszące laminat. Czy szafki mają zostać wykonane z trudnopalnej płyty meblowej? 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 868:  

Prosimy o doprecyzowanie, czy „plecy” ww. szafek należy wykonać z HDF 3 mm? 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 869: 

Prosimy o uzupełnienie czy fronty szafek mają być otwierane na dotyk czy za pomocy uchwytów?  

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 870:  

Dot. lada w kształcie litery L w rejestracji 00.AL.002 i lada w sekretariacie 00.OK.019. Prosimy o 

uzupełnienie rysunków technicznych lad. 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 871:  

Prosimy o uzupełnienie wymogów dotyczących lad, czy mają one zawierać szafki, kontenerki, 

mediaporty, przelotki kablowe itp.? 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 872:  

Z jakiej płyty ma być wykonana lada: zwykłej melaminy czy trudnopalnej? Prosimy także o 

uzupełnienie wymiarów lad w tym podanie jakiej grubości ma być konstrukcja lady oraz blaty a 

także kolorystyki. 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 873:  



Czy zamawiający dopuszcza możliwość przekazania modeli BIM z etapu projektowego w formacie 

natywnym (edytowalnym) wraz z arkuszami rysunkowymi generowanymi z modelu? W innym 

wypadku Generalny Wykonawca musi zdublować pracę projektanta i wykonać model BIM od 

nowa wraz z arkuszami rysunkowymi w celu uzyskania modelu BIM powykonawczego oraz części 

rysunkowej dokumentacji powykonawczej wygenerowanej z nowo powstałego modelu. Taka 

praktyka powoduje prowadzenie dwóch równoległych modeli. Takie podejście zaprzecza 

podstawowemu założeniu metodyki BIM jako jednego wspólnego oraz spójnego miejsca z 

informacjami o projekcie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takimi modelami. Zamawiający posiada 

wyłącznie modele w formacie otwartym IFC. 

 

Pytanie 874:  

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przekazania fragmentu modelu IFC z etapu projektowego  

w celu lepszego oszacowania pracochłonności GW na etapie realizacji? 

Odpowiedź: zamawiający modele którymi dysponował przekazał wykonawcom w ramach 

wcześniejszych odpowiedzi na pytania.  

 

Pytanie 875:  

W świetle wymagań z rozdziału 3.6.6 Instalacja sieci strukturalnej LAN – część aktywna podpunkt 

System do zarządzania infrastrukturą sieci LAN/WLAN – jednolita platforma do zarządzania i 

wizualizacji sieci przewodowej i bezprzewodowej w dokumencie nr 270-IP-ZB-XX-SP-T-61002. 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zarządzanie z poziomu osobnej platformy 

rozwiązaniami Top of the RACK ze względu na jego specyfikę zastosowania w Data Center. 

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 862 

 

Pytanie 876:  

W świetle wymagań z rozdziału 3.6.6 Instalacja sieci strukturalnej LAN – część aktywna w 

dokumencie nr 270-IP-ZB-XX-SP-T-61002 prosimy o doprecyzowanie czy przełączniki w 

podpunktach: 

a. Przełącznik szkieletowy; 

b. Przełącznik szkieletowy security; 

c. Przełącznik szkieletowy IPTV; 

d. Przełącznik sieciowy LAN: 24/48 portów 10/100/1000/2.5G/5G UPOE moduł 

rozszerzeń 2 x 10/25G; 



e. Przełącznik Security 24/48x10/100/1000Base-T PoE+, 4 x 10GBase-X SFP; 

mają zostać dostarczone z zasilaczami redundantnymi czy tylko mają posiadać możliwość 

wyposażenia w zasilacz redundantny w przyszłości. 

Odpowiedź: mają zostać dostarczone z zasilaczami redundantnymi 

 

Pytanie 877:  

W świetle wymagań z rozdziału 3.6.6 Instalacja sieci strukturalnej LAN – część aktywna podpunkt 

Przełącznik sieciowy LAN: 24/48 portów 10/100/1000/2.5G/5G UPOE, moduł rozszerzeń 2 x 

10/25G prosimy o informację czy przełączniki mają być dostarczone z modułami rozszerzeń 2x 

10/25G. 

Odpowiedź: Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów 

zamówienia określają dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został 

dookreślony w dokumentacji wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego 

rozwiązania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z 

dokumentację techniczną zamówienia. 

 

Pytanie 878: 

W świetle wymagań rozdziału 3.6.6 Instalacja sieci strukturalnej LAN – część aktywna podpunkt 

Media konwerter ze standard 10/100/1000Base-T na 100/1000Base-X – zarządzalny – prosimy o 

potwierdzenie, że Media konwerter ma spełniać funkcję przełącznika i umożliwiać funkcję agregacji 

ruchu na poziomie ramek w celu redukcji wymaganego okablowania światłowodowego oraz o 

informację o liczbie urządzeń końcowych. 

Odpowiedź: Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów 

zamówienia określają dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został 

dookreślony w dokumentacji wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego 

rozwiązania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z 

dokumentację techniczną zamówienia. 

 

Pytanie 879: 

W świetle wymagań rozdziału 3.6.6 Instalacja sieci strukturalnej LAN – część aktywna podpunkt 

Media konwerter ze standard 10/100/1000Base-T na 100/1000Base-X prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający dopuści dostarczenie modelu Cisco C9200L-24T-4G wyposażonego w 24 porty 

10/100/1000Base-T oraz 4 sloty uplink SFP, umożliwiającego agregację ruchu na poziomie ramek 

w celu redukcji wymaganego okablowania oraz możliwego do montażu RACK. 



Odpowiedź: powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

 

Pytanie 880:  

Prosimy o informację czy Zamawiający celowo wymaga dostarczenie 157 licencji do zarządzania 

167 Access Pointami zgodnie z wymaganiami z dokumentów Przedmiar Robót 270-IP-00-ZZ-BQ-

T-00002 oraz z rozdziału 3.6.6 Instalacja sieci strukturalnej LAN – część aktywna podpunkt System 

do zarządzania infrastrukturą sieci LAN/WLAN – jednolita platforma do zarządzania i wizualizacji 

sieci przewodowej i bezprzewodowej w dokumencie nr 270-IP-ZB-XX-SP-T-61002. 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego wskazano w dokumentacji zamówienia.  

 

Pytanie 881:  

Prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi odp. 543 z dnia 28.06.2022 r. w zakresie kadry 

Wykonawcy. Pytanie dotyczyło spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

„zdolności technicznej i zawodowej”, a konkretne czy dysponowanie osobami z pkt 11.1.4.1 SWZ 

jest wystarczające do spełnienia tego warunku. W domyśle wg załącznika nr 1 do SWZ dodatkowe 

4 osoby w personelu Generalnego Wykonawcy są wymagane na etapie realizacji zamówienia, a nie 

na spełnienie warunków udziału. Prosimy o potwierdzenie, że tak należy interpretować odpowiedź 

543 i zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz że nie nastąpiła modyfikacja SWZ w zakresie „zdolności 

technicznej i zawodowej w pkt 11.1.4.1. 

Odpowiedź: warunki udziału w postępowaniu badane na etapie oceny ofert zostały 

wyraźnie wskazane w treści SWZ w pkt do tego przeznaczonym.  

 

Pytanie 882:  

Dot. obróbek blacharskich dachu – wg przedmiaru jest blacha powlekana natomiast w STWIORB 

pkt 2.2.1 (str 5) winna być blacha tytan – cynk – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ? 

Odpowiedź: należy uwzględnić hierarchię dokumentówf. o której mowa w akcie umowy.   

 

Pytanie 883:  

Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczą pozycje z zakresu koryta odwodnieniowego poz. 3.3.6.8 do 

3.3.6.12 (połączenia oraz rury HDPE fi 160 i 200 ok. 1.000 mb) oraz gdzie w dokumentacji 

odnajdziemy powyższe elementy? 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 884:  



Prosimy o informację, z czego należy wykonać przelewy awaryjne dachu oraz gdzie zostały ujęte w 

przedmiarze ? 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 885:  

Prosimy o wytyczne dotyczącego boniowania elewacji oraz wykonania dylatacji – brak w 

przekazanej dokumentacji oraz w przedmiarze ? 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 886:  

Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze został ujęty sufit zewnętrzny aluminiowy 60x120 cm 

o ozn. SP-9 a występujący w przekazanej dokumentacji ?, 

Odpowiedź:  

 

Pytanie 887:  

Prosimy o wyjaśnienie, czy zabudowy GK nad ścianami aluminiowymi zostały ujęte w przedmiarze 

ścianek GK ? 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 888:  

W zestawieniach występuje stolarka A16bko, A17bko, A18bko, A19bko, Az10sm natomiast nie 

została ujęta w przedmiarach – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ? 

Odpowiedź: należy uwzględnić hierarchię dokumentów wskazaną w akcie umowy.  

 

Pytanie 889:  



W przekazanej dokumentacji występują zabudowy pionowe GK przy sufitach natomiast w 

przedmiarze zostały pominięte – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ? 

Odpowiedź: należy uwzględnić hierarchię dokumentów wskazaną w akcie umowy.  

 

Pytanie 890:  

Prosimy o wyjaśnienie, czy na schodach wykończonych wykładzinami linoleum należy zastosować 

profile antypoślizgowe – brak w przekazanej dokumentacji, prosimy o określenie typu profili ? 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 891:  

Brak w przekazanej dokumentacji profili dylatacyjnych posadzek, ścian, sufitów – prosimy o 

wyjaśnienie czy w/w elementy nie występują w dokumentacji ?, 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 892:  

Prosimy o potwierdzenie, że wycieraczki zewnętrzne maja być z osadnikiem systemowym (brak w 

przedmiarze wycieraczek zewnętrznych) ? 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 893:  

Czy okna o symbolu Okien Oz2m, Oz3m, Oz4x, Oz5x mają być wykonane z ukrytym skrzydłem? 



Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 894:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.6 do wyceny jest biurko 

narożne 160x140 prosimy o przedstawienie specyfikacji  opisujące to biurko. 

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 895:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.7 do wyceny jest biurko 

narożne 160x200 prosimy o przedstawienie specyfikacji  opisujące to biurko. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 896:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.8 do wyceny jest Blat – 

laminat prosimy o przedstawienie specyfikacji  aby muc wycenić blaty ? oraz gdzie one się znajdują? 

do czego służą? Jak mają być mocowane? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 897:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.9 do wyceny jest Blat - MDF 

prosimy o przedstawienie specyfikacji  aby muc wycenić blaty ? oraz gdzie one się znajdują ? do 

czego służą? Jak mają być mocowane? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 898:  



W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.10 do wyceny jest Blat -stal 

nierdzewna prosimy o przedstawienie specyfikacji  aby muc wycenić blaty ? oraz gdzie one się 

znajdują ? do czego służą? Jak mają być mocowane?, jakiej grubości ma być blacha nierdzewna? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 899:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.13 do wyceny jest Drabinka 

gimnastyczna 124x90 - prosimy o przedstawienie specyfikacji  aby muc wycenić drabinkę ? z czego 

ma być wykonana?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 900:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.22do wyceny jest :Komplet 

3 koszy do segregacji odpadów w szafce pod umywalką blatową- prosimy o przedstawienie 

specyfikacji  aby muc wycenić kosze ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 901:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.24 do wyceny jest : Krzesełko 

składane powierzchnia siedzenia ~35 x 40 cm z podpórką. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  

aby muc wycenić w/w pozycję  ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 902:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.30 do wyceny jest : Lada 

pielęgniarska I - prosimy o przedstawienie specyfikacji  aby muc wycenić ladę?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 903:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.31 do wyceny jest : Lada 

pielęgniarska I - prosimy o przedstawienie specyfikacji  aby muc wycenić ladę?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 904:  



W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.43do wyceny jest : Pulpit do 

przemówień- prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 905:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz. 1.1.44 , 1.1.45, 1.1.46 do wyceny 

są: Regał magazynowe prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub opis  aby muc wycenić?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 906:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.70  do wyceny jest : Szafa 

kartotekowa. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 907:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.71  do wyceny jest : Szafa 

metalowa zamykana dwudrzwiowa 100x50x200. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej 

szczegółowy  opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 908:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.72  do wyceny jest : Szafa 

metalowa zamykana dwudrzwiowa 100x50x200 z nadstawką. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  

lub bardziej szczegółowy  opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 909:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.73  do wyceny jest : Szafa 

metalowa zamykana dwudrzwiowa 80x50x200. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej 

szczegółowy  opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 910:  



W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.85  do wyceny jest : Tablica 

wolnostojąca. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej szczegółowy  opis  aby muc 

wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 911:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.86  do wyceny jest : Taboret 

obrotowy pneumatyczny bez oparcia. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej 

szczegółowy  opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 912:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.87  do wyceny jest : Taboret 

obrotowy pneumatyczny z oparciem. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej 

szczegółowy  opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 913:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.94  do wyceny jest : Wózek / 

Stojak na odpady z pokrywą i pedałem 2 x 120 L. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub 

bardziej szczegółowy  opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 914:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.95  do wyceny jest : Wózek / 

Stojak na odpady z pokrywą i pedałem 3x 120 L. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej 

szczegółowy  opis  aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 915:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.1.98  do wyceny jest : Zestaw 

do sprzątania na kółkach. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej szczegółowy  opis  

aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 



 

Pytanie 916:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.2.4  do wyceny jest : Ekran 

rolowany szerokość 90. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  lub bardziej szczegółowy  opis  aby 

muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 917:  

W Pakiet 1- przedmiar (Wyposażenie kwaterunkowe……) w poz.1.2.23 do wyceny są : Rolety 

wertykalne. Prosimy o przedstawienie specyfikacji  wraz z zestawieniem  aby muc wycenić ? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

  

Pytanie 918:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.8 do wyceny jest  : Integracja - Monitor 

4K 31'' z dekoderem IP. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji lub szczegółowy opis aby muc 

wycenić ? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

  

Pytanie 919:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.9 do wyceny jest Integracja - Monitor 

ścienny 55'' 4K: . Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 920:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.10 do wyceny jest: Integracja - Panel 

sterujący + PC 24'' + klawiatura . Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby 

muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 921:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.11 do wyceny jest: Kolumna 

anestezjologiczna prosimy o informację czy należy wycenić kolumnę wg. opisu ze specyfikacji : 

270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - M.189.00 czy M.074.00? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 



 

Pytanie 922:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.18 do wyceny jest: Lampa zabiegowa - 

sufitowa (160000lux/5000K.) Prosimy o informację lub szczegółowy opis aby muc wycenić ? 

Odpowiedź:  jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 923:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.34 do wyceny jest Most sufitowy dla 

jednego stanowiska intensywnej terapii z urządzeniem do ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i 

zestawem 6 pomp infuzyjnych. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby 

muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 924:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.39 do wyceny jest: Panel nadłóżkowy 

jednostanowiskowy - standard. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby 

muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 925:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.1.2.40, 1.2.41; 1.2.42; 1.2.43 do wyceny są: 

Parawany sufitowe długość 150 cm., 200cm, 250cm, 300cm. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  

lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 926:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.1.35 do wyceny jest: Regał ze stali 

nierdzewnej. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 927:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.1.37 do wyceny jest: Stanowisko do 

pobierania krwi. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 



 

Pytanie 928:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne)  w poz.2.1.41 do wyceny jest: Stół przyścienny 

1500. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 929:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.1.42 do wyceny jest: Stół przyścienny 

1800. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 930:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.1.44 do wyceny jest: Stół roboczy 

przyścienny 1200. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 931:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.1.46; 2.1.47 do wyceny jest: Stół roboczy 

ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 120x60x85 z szafką pod blatową . Prosimy o 

przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 932:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.1.49 do wyceny jest: Szafa laboratoryjna 

dwudrzwiowa 800. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

 

Pytanie 933:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.2.2 do wyceny jest: Integracja - Panelowy 

komputer AllInOne 24''. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc 

wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 



Pytanie 934:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.2.3 do wyceny jest: Integracja - Głośniki 

pasywne. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 935:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.2.4 do wyceny jest: Integracja - Kamera 

PTZ. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 936:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) w poz.2.2.15 do wyceny jest: Stanowisko do 

pielęgnacji noworodka z przewijakiem i umywalką. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub 

szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 937:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) od poz.2.2.23-2.230  do wyceny są : Szafki 

laboratoryjna. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 938:  

W Pakiet 2-przedmiar  (Wyposażenie medyczne) od poz.2.2.31-2.2.32  do wyceny są : Umywalki 

chirurgiczne. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 939:  

W Pakiet 3 (Sala Hybrydowa) od poz.1.2.10-1.2.11 do wyceny są :  Monitor i panel sterujący . 

Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 940:  

W Pakiet 3 (Sala Hybrydowa) od poz.1.2.12 jest : Kolumna anestezjologiczna wg. specyfikacji 270-

IP-ZB-XX-SP-M-98301 są dwa typy: M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D  oraz  



M.189.00_Kolumna anestezjologiczna, typ H. Prosimy o  informację który ty ma zostać wyceniona 

w tej pozycji  ? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 941:  

W Pakiet 3 (Sala Hybrydowa) od poz.1.2.14 jest : Kolumna chirurgiczna wg. specyfikacji 270-IP-

ZB-XX-SP-M-98301 są dwa: M.190.00_   Kolumna chirurgiczna, typH   oraz  M.073.00_   

Kolumna chirurgiczna, typ D . Prosimy o  informację który typ ma zostać wyceniony ? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 942:  

W Pakiet 3 (Sala Hybrydowa) od poz.1.2.3-1.2.4  do wyceny są : Integracja - Głośniki pasywne oraz 

Integracja - Kamera PTZ  . Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby muc 

wycenić ? 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

  

Pytanie 943:  

W Pakiet 4 (Centralna Sterylizatora) w  poz.1.2.52 do wyceny jest  Sterylizator parowy, typ M - 

1StU, przelotowy - przeniesienie. Prosimy o przedstawienie  specyfikacji  lub szczegółowy opis aby 

muc wycenić ?  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 944:  

Dot. Odpowiedzi 136 z dnia 28.06.2022r.  w związku że GW ma wycenić system identyfikacji 

wizualnej prosimy o przesłanie projektu SYSTEMY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ, ponieważ  

udostępniona dokumentacja go nie zawiera. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 945:  

Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót dotyczącego sieci gazowej który objęty jest przetargiem 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 946:  



W przedmiarze – pakiet 1 – występują zasłony prysznicowe które mają być zamienione na kabiny 

prysznicowe. Prosimy o podanie typów kabin oraz brodzików i armatury jaką należy przyjąć do 

wyceny 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 947:  

W pliku „Przedmiar - pakiet 1-wyposażenie kwaterunkowe i drobny sprzęt niemedyczny" 

występują pozycje, dla których brak szczegółowej specyfikacji technicznej. Dotyczy to pozycji 

numer: 1.1.6-1.1.10,1.1.13,1.1.22,1.1.30-1.1.31,1.1.43-1.1.46, 1.1.70-1.1.73, 1.1.85-1.1.98, 1.2.4-

1.2.7,1.2.10,1.2.16,1.2.19-1.2.60,1.2.75, 1.2.77, 1.2.86,1.2.90. Dla wyposażenia meblowego dostępny 

jest jedynie ogólny opis podany na stronie 41 punkt 6.1.3. „Wyposażenie meblowe" Opisu 

Przedmiotu Zamówienia , dla pozostałych pozycji brak jakiegokolwiek opisu technicznego. 

Prosimy o potwierdzenie, że dla mebli należy uwzględnić jedynie opis z punktu 6.1.3. opisu 

przedmiotu zamówienia. Dla wyposażenia pozostałego prosimy o uzupełnienie dokumentacji o 

specyfikację techniczną. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 948:  

W specyfikacji technicznej wyposażenia udostępnionej wraz z odpowiedziami w dniu 27 maja 

zamieszczono opisy wyposażenia, które nie występuje w pakietach 1-5. Są to:  

- prosty drążek do zasłon prysznicowych 

- poręcz natryskowa w kształcie litery L 1200x600  

- uchwyt na papier toaletowy  

- dozownik mydła 

- Dozownik mydła łokciowy  

- Dozownik płynu dezynfekcyjnego  

- Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy  

- dystrybutor ręczników ZZ ręczny  

- dystrybutor rękawiczek dwa rozmiary  

- ekspres do kawy ciśnieniowy  

- ekspres do kawy przelewowy 

- Lodówka 133l podblatowa z zamrażarką, wolnostojąca 

- Lodówka 133l podblatowa z szafką 

- okap laboratoryjny ze stali nierdzewnej 100x80 



Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenia tego nie należy uwzględniać w wycenie. 

Odpowiedź: Wyposażenie powyżej nie wchodzi w skład pakietu 1 a tym samym w zakres 

GW 

 

Pytanie 949:  

W pliku „2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 2 Pozostały sprzęt medyczny - przedmiar" 

podano wyposażenie, dla którego brak specyfikacji technicznej w innym pliku: 270-IP-ZB-XX-SP-

M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego. Dotyczy to pozycji numer: 1.2.8-

1.2.13,1.2.34,1.2.40-1.2.43, 2.1.35-2.1.47, 2.2.2.-2.2.4, 2.2.15-2.2.16, 2.2.31-2.2.32. Prosimy o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 950:  

W pliku „2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 3 sala hybrydowa - przedmiar" podano 

wyposażenie, dla którego brak specyfikacji technicznej w innym pliku: 270-IP- ZB-XX-SP-M-

98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego. Dotyczy to pozycji numer :1.2.9-1.2.14, 

2.2.3-2.2.4. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 951:  

W pliku „2022-05-04 - sprzęt medyczny GW - Pakiet 4 Centralna Sterylizatornia - przedmiar" 

podano wyposażenie, dla którego brak specyfikacji technicznej w innym pliku: 270-IP-ZB-XX-SP-

M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego. Dotyczy to pozycji numer :1.2.52. 

Prosimy o uzupełnienie 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 952:  

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ mamy taki zapis ..Okres gwarancji na roboty budowlane 

zgodnie z oferta Wykonawcy, jednak nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 8 lat i na wszystkie pozostałe 

elementy i urządzenia okres gwarancji wynosi 5 lat". Proszę o potwierdzenie, że bez względu na 

długość gwarancji udzieloną na roboty budowlane (5 do 8 lat) wymagany okres gwarancji na 

wbudowane urządzenia będzie wynosił tylko 5 lat? Czy w związku z powyższym czy w tylko w tym 

okresie (5-ciu lat) Wykonawca będzie zobowiązany ponosić koszty wszelkich przeglądów i 

serwisów gwarancyjnych niezbędnych do utrzymania gwarancji w pełnym zakresie wymaganym w 



SWZ i załącznikach wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 

działania urządzeń i instalacji zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: warunki gwarancji określa wzór umowy.  

 

Pytanie 953:  

Proszę o potwierdzenie, że dostawa i wymiana filtrów absolutnych montowanych w elementach 

końcowych instalacji (nawiewniki, stropy laminarne itp.) stanowią materiał eksploatacyjnych i koszt 

ich wymiany w okresie udzielonej gwarancji powinien być ujęty w ofercie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 954: 

W związku z zapisem w dokumentacji projektowej „Czyszczenie sieci powietrznej i urządzeń należy 

przeprowadzać nie rzadziej niż co 1 roku i zlecić je specjalistycznej firmie dysponującej 

odpowiednimi maszynami. Każdorazowo podczas czyszczenia należy wymienić lub wyczyścić 

akustyczne przewody elastyczne wykorzystane do podłączenia terminali oraz urządzeń (np. belki) 

wentylacyjnych. Niezależnie od czyszczenia, po ukończeniu tych prac, kanały wentylacyjne należy 

zdezynfekować. aby usunąć z nich czynniki chorobotwórcze. Do tego celu używać wyłącznie 

atestowanych środków uznanych przez Państwowy Zakład Higieny." Proszę o informację czy 

zakres tych czynności należy uwzględnić w wycenie czy też będzie to należało do obowiązków 

Inwestora?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż należy to do zakresu Wykonawcy. 

 

Pytanie 955:  

W związku z zapisem we wzorze gwarancji stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. „Dla 

skutecznego wywiązania się z zobowiązań w Okresie Gwarancji Gwarant będzie dysponował w 

sposób ciągły w zapasie magazynowym pełnym zestawem: głównych części Robót podlegających 

wymianie i decydujących o możliwości pracy Robót: części szybko zużywających się, których 

nominalny czas eksploatacji jest krótszy niż Okres Gwarancji., proszę o informację czy 

Zamawiający dysponuje lub czy przedstawi listę urządzeń lub instalacji których ten zapis ma 

dotyczyć? Mając na uwadze fakt, iż żywotność pracy jak i gwarancje udzielane przez producentów 

większości urządzeń są znacznie krótsze niż długości gwarancji wymaganej przez Zamawiającego 

utworzenie takiego magazynu dla wszystkich urządzeń i instalacji wiązać się będzie z bardzo 

wysokimi kosztami i narazi Inwestora w wielu przypadkach na poniesienie nieuzasadnionych 

kosztów zakupu tych materiałów czy nawet całych urządzeń. 



Odpowiedź: warunki gwarancji określa wzór umowy. 

 

Pytanie 956:  

Proszę o udostępnienie zestawienia kształtek, przewodów i elementów wentylacyjnych z 

określeniem podstawowych parametrów umożliwiających rzetelną wycenę takich jak 

a. Wymagana klasa szczelności 

b. Materiał wykonania (np. odciągi z digestorium - po zastosowanych wentylatorach 

można wnioskować, że kanały oraz cały osprzęt na nich montowany powinien 

wykazywać podwyższoną klasę korozyjności) tym czasem w przedmiarze nie mamy 

tego typu przewodów czy też osprzętu. 

c. Klasa wybuchowości 

d. Rodzaj i grubość izolacji 

e. Itp. 

Z udostępnionych materiałów i przedmiarów nie ma możliwości zweryfikowania tego zakresu prac. 

Odpowiedź: należy wycenić zgodnie z dokumentację projektową.  

 

Pytanie 957:  

W związku z zapisem w dokumentacji „Prowadzenie instalacji freonowej przez małe 

pomieszczenia należy poprzedzić analizą, czy nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnej koncentracji 

freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w wypadku awarii i wycieku całości czynnika 

chłodniczego do tego pomieszczenia. Każdorazowo należy uzyskać informację od producenta ze 

względu na możliwość zastosowania różnych czynników chłodniczych. W szczególnych 

okolicznościach przekroczenie stężenia czynnika chłodniczego może prowadzić do śmiertelnego 

wypadku w wyniku uduszenia się", proszę o informację czy w przypadku przekroczenia NDS 

należy wykonanie np. systemu detekcji freonów w tych pomieszczeniach i w której branży należy 

ją ująć. 

Odpowiedź: zakres instalacji do wykonania określa dokumentacja projektowa.  

 

Pytanie 958:  

Pytania odnośnie ogrzewania podłogowego: 

1. Powierzchnia ogrzewania podłogowego: na rysunkach instalacji c.o. ogrzewanie 

podłogowe opisane jest tylko rozstawem oraz długością pętli, brak powierzchni OP 

(która powinna być znana skoro jest opisana długość pętli). 



2. Brak informacji o umiejscowieniu taśm brzegowych/ profili dylatacyjnych (ewentualnie 

brak ich sumarycznych długości) 

3. Brak przekroi potrzebnych do pomiaru odcinków pionowych instalacji C.O oraz C.T 

4. Brak informacji odnośnie automatyki do rozdzielaczy OP 

Odpowiedź: Instalacja ogrzewania podłogowego jest typową i koszt jak i sposób jej 

wykonania nie wymaga wiedzy specjalnej. 

Wszystkie dane są w załączonej dokumentacji. 

 

Pytanie 959:  

„ Na rysunku „270-IP-ZB-04-DR-E-61207-Plan instalacji uziemiających i odgromowych P04" 

instalacja odgromowa ma być podłączona do paneli. Prosimy o potwierdzenie że instalacja 

fotowoltaiki nie jest w zakresie realizacji danego Zadania". 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 960:  

W związku z rozbieżnościami ilości poszczególnych mebli prosimy o doprecyzowanie, które ilości 

należy uznać za wiążące, podane w przedmiarach, czy wskazane na rysunkach technologii? 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 961:  

Prosimy o uzupełnienie w opisach technologię wykonania oraz parametry lady. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 962:  

W opisie mebli brakuje parametrów dot. Regałów magazynowych, prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 963:  

W przedmiarach występują blaty z MDF, blaty laminowane oraz blaty ze stali nierdzewnej Prosimy 

o informację, czy to mają być blaty na zabudowach, a może blaty na stelażach tworzące stoły? 

Prosimy o doprecyzowanie na czym mają być zawieszone /zamocowane wszystkie 3 typy blatów.  

Odpowiedź: 

 

Pytanie 964:  



Opisane w dokumentacji biurka wykonywane są przez producenta tylko w rozmiarze 140 x 60 x 75 

cm i nie ma możliwości zmiany wymiaru. Czy Zamawiający dopuści biurka o tym wymiarze? 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 965:  

Zgodnie z opisem, blat biurek wykonany ma zostać z płyty MDF lakierowanej na biały mat - meble 

lakierowane zwłaszcza w połysku w jednostkach publicznych nie sprawdzą się, lakier będzie 

odpryskiwał, a na powierzchni widać będzie mocne zarysowania. Prosimy o zmianę ww. zapisu lub 

jego wykreślenie. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 966:  

Opisane fotele konferencyjne wskazują na produkty marki IKEA, są to produkty gotowe bez 

możliwości wyboru tkaniny tapicerskiej, co pozostaje w sprzeczności z wcześniejszym zapisem 

”Krzesła i fotele muszą być zmywalne oraz odporne na działanie medycznych środków 

dezynfekujących stosowanych przez Zamawiającego”. Prosimy o sprostowanie lub zmianę 

zapisów. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 967:  

Kanapy i fotele nie mogą być pikowane, ponieważ przy ekoskórze (czyli tapicerce zmywalnej) robią 

się dziury w tkaninie. Prosimy o zmianę zapisów. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 968:  

Opisane fotele obrotowe również wskazują na gotowy produkt, w przypadku którego brak jest 

możliwości wyboru tapicerki. Prosimy o wykreślenie zapisu o zmywalności tapicerki lub 

dostosowanie projektu do realiów rynkowych. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 969:  

Podobnie opisane stoły i stoliki są wykonywane przez producenta w jednym wymiarze, bez 

możliwości zamówienia na wymiar  i bez możliwości zamówienia blatu innego niż zwykła biała 



matowa płyta, podczas gdy w opisie mamy kolor biały z połyskiem. Prosimy o poprawienie 

zapisów. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 970:  

Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej pliku dotyczącego rozprowadzenia instalacji lodowej 

na poziomie dachu, będący odpowiednikiem pliku nieedytowalnego: „270-IP-ZB-04-DR-C-55006-

RZUT_DACHU-WODA_LODOWA”. Załączony plik obejmuje rzut innych instalacji niż 

deklarowane w nazwie pliku. 

Odpowiedź: zamawiający nie dysponuje takim plikiem 

 

Pytanie 971:  

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i wymiana filtrów absolutnych montowanych w elementach 

końcowych instalacji (nawiewniki , stropy laminarne itp.) stanowią materiał eksploatacyjny i koszt 

ich wymiany w okresie udzielonej gwarancji powinien być ujęty w ofercie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie 972:  

W dokumentacji projektowej w pliku „270-IP-00-XX-TD-W-57101.pdf” opis projektu wentylacji, 

klimatyzacji, wody lodowej, punkt 11 Wytyczne eksploatacyjne,  jest zapis: „Czyszczenie sieci 

powietrznej i urządzeń należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 1 roku i zlecić je specjalistycznej 

firmie dysponującej odpowiednimi maszynami. Każdorazowo podczas czyszczenia należy 

wymienić lub wyczyścić akustyczne przewody elastyczne wykorzystane do podłączenia terminali 

oraz urządzeń(np. belki) wentylacyjnych. Niezależnie od czyszczenia, po ukończeniu tych prac, 

kanały wentylacyjne należy zdezynfekować, aby usunąć z nich czynniki chorobotwórcze. Do tego 

celu używać wyłącznie atestowanych środków uznanych przez Państwowy Zakład Higieny.” 

Prosimy o informację czy zakres tych czynności należy uwzględnić w wycenie czy też będzie to 

należało do obowiązków Inwestora? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż należy to do zakresu Wykonawcy. 

 

Pytanie 973:  

We wzorze gwarancji stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ jest zapis: 

„Dla skutecznego wywiązania się z zobowiązań w Okresie Gwarancji Gwarant będzie dysponował 

w sposób ciągły w zapasie magazynowym pełnym zestawem: głównych części Robót podlegających 



wymianie i decydujących o możliwości pracy Robót; części szybko zużywających się, których 

nominalny czas eksploatacji jest krótszy niż Okres Gwarancji.” 

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje lub czy przedstawi listę urządzeń lub instalacji, 

których ten zapis ma dotyczyć? Mając na uwadze fakt, iż żywotność pracy jak i gwarancje udzielane 

przez producentów większości urządzeń są znacznie krótsze niż długości gwarancji wymaganej 

przez Zamawiającego utworzenie takiego magazynu dla wszystkich urządzeń i instalacji wiązać się 

będzie z bardzo wysokimi kosztami i narazi Inwestora  w wielu przypadkach na poniesienie 

nieuzasadnionych kosztów zakupu tych materiałów czy nawet całych urządzeń. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 974:  

W udostępnionych materiałach i przedmiarach nie ma możliwości zweryfikowania zakresu części 

prac wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie zestawienia kształtek, przewodów i elementów 

wentylacyjnych z określeniem podstawowych parametrów umożliwiających rzetelną wycenę takich 

jak: 

a. Wymagana klasa szczelności 

b. Materiał  wykonania (np. odciągi z digestorium – po zastosowanych wentylatorach 

można wnioskować, że kanały oraz cały osprzęt na nich montowany powinien 

wykazywać podwyższoną klasę korozyjności) jednak w przedmiarze nie mamy tego 

typu przewodów czy też osprzętu. 

c. Klasa wybuchowości 

d. Rodzaj i grubość izolacji. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 975:  

W dokumentacji w pliku „270-IP-00-XX-TD-W-57101.pdf” opis projektu wentylacji, klimatyzacji, 

wody lodowej, punkt 6.3 Materiały i wykonanie instalacji freonowej, jest zapis: 

 

„Prowadzenie instalacji freonowej przez małe pomieszczenia należy poprzedzić analizą, czy nie 

nastąpi przekroczenie dopuszczalnej koncentracji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w 

wypadku awarii i wycieku całości czynnika chłodniczego do tego pomieszczenia. Każdorazowo 

należy uzyskać informację od producenta ze względu na możliwość zastosowania różnych 

czynników chłodniczych. W szczególnych okolicznościach przekroczenie stężenia czynnika 

chłodniczego może prowadzić do śmiertelnego wypadku w wyniku uduszenia się”. 



Prosimy o informację czy w przypadku przekroczenia NDS należy wykonać np. system detekcji 

freonów w tych pomieszczeniach i w której branży należy ująć wycenę. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 976:  

Prosimy o przekazanie lub wskazanie gdzie w dokumentacji znajduje się rysunek, wg którego należy 

wycenić instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej, zgodnie z opisem w przedmiarze „Instalacja 

zewnętrzna kanalizacji deszczowej -wg rys. 270 IP 00 XX DR S 96009-01”. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 977:  

1. W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie: 

Pytanie 332 

1. Wnosimy o potwierdzenie, że uzupełnialność gwarancji o której mowa w Par. 27.12.1 nie dotyczy sytuacji 

konieczności uzupełniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pierwotnej kwoty w razie ciągnienia z 

gwarancji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że „uzupełnialność gwarancji o której mowa w 

Par. 27.12.1 nie dotyczy sytuacji konieczności uzupełniania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do pierwotnej kwoty w razie ciągnienia z gwarancji". Oczekiwaniem 

Zamawiającego jest utrzymywanie pełnej kwoty zabezpieczenia w terminach 

przewidzianych w Umowie. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż generalna zasada dotycząca maksymalnej wysokości zabezpieczenia 

znajduje odzwierciedlenie w art. 452 ustawy Pzp. Z przepisu wynika, że: 

„1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę 

jednostkową lub ceny jednostkowe. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

3. Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 2, nie większej jednak niż 10°/o 

ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego 

z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją 

zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych dokumentach zamówienia." 

Przepisy art. 452 ust. 2 i ust. 3 ustawy mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a więc 

Zamawiający nie może żądać wyższych niż przewidziane poziomów zabezpieczenia. Co jednak 



istotniejsze, Zamawiający nie może również żądać wniesienia dodatkowego zabezpieczenia - np. na 

wypadek niedokonania przez wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dokonania nieterminowej zapłaty (tak np. w wyroku KIO z 15 

czerwca 2015 r., KIO 1139/15) - por. Komentarz do art. 452 ustawy Pzp w: Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, 

Agnieszka Matusiak. 

Ponieważ na zadane przez Wykonawcę pytanie Zamawiający odpowiedział, że jego oczekiwaniem 

jest utrzymywanie pełnej kwoty zabezpieczenia w terminach przewidzianych w umowie, to de facto 

w przypadku skorzystania w jakimś zakresie z zabezpieczenia i wymagania uzupełnienia do pełnej 

wartości, żąda od Wykonawcy wniesienia dodatkowego zabezpieczenia poza określony wcześniej 

limit, co zdaniem Wykonawcy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. Dlatego 

Wykonawca ponownie zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie że wniesione przez Wykonawcę 

zabezpieczenie nie będzie odnawialne i nie będzie wymagało uzupełnienia do pełnej wysokości w 

razie ciągnienia z gwarancji. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 978:  

W przekazanych przedmiarach widnieje 361 szt. drzew do wycięcia, w Pozwoleniach MKZ  nr 

987/20 i 988/20 na wycinkę zieleni wskazano 89 szt. i 54 szt. co daje łącznie 143 szt. w przesłanym 

projekcie Gospodarki drzewostanem rys. nr 270-IP-ZB-0-DR-A-01000-

GOSPODARKA_01092020 wykazano 177 szt. drzew do wycięcia w trybie inwestycyjnym, 

pielęgnacyjnym oraz w kolizji z istniejącą infrastrukturą. Natomiast w Załączniku nr 3 do projektu 

zagospodarowania 270-IP-00-XX-TD-A-00004-Zał3 wykazano 222 szt. drzew do wycinki. 

Prosimy o  wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie materiałów, według których ma zostać wyliczona 

ilość drzew do wycinki. 

Odpowiedź: Zakres wycinki drzew i krzewów wykonanych zgodnie z odrębnym 

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

Załącznik_nr_3 - drzewa wycięte”. Zakres wykonanych nasadzeń zastępczych znajduje się 

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

po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 979:  



Prosimy o informację czy do oferty należy przyjąć nasadzenia zastępcze (brak pozycji w 

przesłanych przedmiarach i w SWZ informacja o odrębnym opracowaniu), jeśli tak to prosimy o 

przesłanie projektu nasadzeń zastępczych. 

Odpowiedź: Odpowiedź powyżej 

 

Pytanie 980:  

Prosimy o przekazanie lub wskazanie gdzie w dokumentacji znajduje się rysunek, wg którego należy 

wycenić zadaszenia szklane, zgodnie z opisem w przedmiarze „Zadaszenia szklane systemowe na 

podkonstrukcji stalowej”? W przedmiarach pole zadaszenia wynosi 86,46m2. W projekcje na rzucie 

dachu „270-IP-ZB-RF-DR-A-27002_Rzut_Dachu_B”, oraz zestawieniu „270-IP-ZB-ZZ-SH-A-

41001_Zestawienie_Zadaszen_Nad_Wejsciami” w osiach U-V przy osi P1 znajduje się jedyne 

zadaszenie 9,9m2.  

Odpowiedź: jak w pytaniu 894 

 

Pytanie 981:  

Brak na rynku szkła dwukomorowego spełniającego wymagania spektrofotometryczne wskazane 

w projekcie, czyli Lt>70% i g<=30%. Prosimy o wskazanie, który z parametrów jest nadrzędny do 

spełnienia, czy współczynnik przepuszczalności światła Lt, czy współczynnik  przepuszczalności 

energii słonecznej g? 

Odpowiedź: Nadrzędny do spełnienia jest współczynnik przepuszczalności światła Lt 

 

Pytanie 982:  

W zał. nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 2.2 etapy robót, I. Etap I prace 

przygotowawcze i rozbiórkowe: znajduje się zapis: 

Wykonanie prac demontażowych w obiektach, wraz z przeniesieniem wytypowanego przez 

Zamawiającego wyposażenia medycznego oraz kwaterunkowego w miejsce wskazane. Pozostałe 

wyposażenie należy z utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prosimy o wskazanie listy sprzętu do przeniesienia oraz  ewentualnego sprzętu będącego dostawą 

inwestorską wraz z harmonogramu realizacji tychże dostaw. 

Odpowiedź: zamawiający nie dysponuje tymi informacji w chwili obecnej. Przekaże je 

wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.  

 

Pytanie 983:  



Czy planowany sprzęt objęty dostawą inwestorską będzie wpisywał się w standardowo przyjęte 

wymiary pomieszczeń projektowanych? 

Odpowiedź:  Tak sprzęt z dostaw inwestorskich wpisuje się w wymiary pomieszczeń. 

 

Pytanie 984:  

W przedmiarach dołączonych do projektu instalacja poczty neumatycznej jest opisana jako 

instalacja o  rozmiarze rurociągów NW110 natomiast w opisie do projektu instalacja jest opisana 

jako instalacja Nw160. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów orurowania i urządzeń 

poczty pneumatycznej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza rozmiar rurociągów NW160 

 

Pytanie 985:  

Prosimy o potwierdzenie czy jeśli chodzi o warunki gwarancji zgodnie z SWZ obowiązuje zapis 

Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór Umowy) czy  Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia). 

Dokumenty te są rozbieżne w kwestii okresu gwarancji na dostarczane urządzenia (zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 taki sam jak na całość prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1 5 lat). 

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

Pytanie 986:  

W załączniku nr 1 OPZ ZBO Projekt w części VIII PROJEKT PP oraz w TOM IV Przedmiary 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty 

pneumatycznej“  bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie, które ma być zastosowane w 

laboratorium jako dwie stacje: jedna odbiorcza z sekwencją nadejścia pojemników i druga nadawcza 

do wysyłania pustych pojemników – jest to w pełni manualne rozwiązanie obecnie już nie używane 

w nowych systemach o takiej ilości stacji. Laboratorium jest miejscem, które otrzymuje wszystkie 

próbki (w opisanym rozwiązaniu wszystkie pojemniki) z całego szpitala! Manipulowanie z 

pojemnikami w laboratorium jest bardzo trudne. Ktoś musi te pojemniki w bardzo dużej ilości 

(setki codziennie!?) ze stacji odbierać, otwierać, opróżniać, zamykać, magazynować, a następnie 

odsyłać z powrotem z drugiej stacji!!! Ponadto przy manipulacji ręcznej z pojemnikami może dojść 

do zakażenia krzyżowego między pojemnikami poszczególnych oddziałów. Obecnie w 

nowoczesnych szpitalnych laboratoriach dla systemów poczty pneumatycznej jest standardowo 

używana stacja samowyładowcza, która posiada następujące funkcjonalności: kiedy pojemnik 

dotrze do stacji laboratoryjnej, automatycznie zostanie otwarty, automatycznie opróżniony (tylko 

próbki w woreczkach ześlizgną się na stół), automatycznie zamknięty i wysłany z powrotem do 



stacji macierzystej bez żadnej obsługi ręcznej i ingerencji personelu. W tym przypadku nie dochodzi 

do żadnej z w/w manipulacji z pojemnikami w laboratorium! Ten rodzaj stacji samowyładowczych 

jest wykorzystywany w wielu szpitalach w Polsce   (np. obecnie nowo budowane oraz rozbudowane 

nowoczesne szpitale takie jak: Uniwersytecki Szpital UJ CM w Krakowie-Prokocimiu, Wojewódzki 

Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, UCK w Gdańsku i USK w Opolu….itp.)  i poza 

granicami już od wielu lat i wszystkie szpitale ze starszymi systemami poczty pneumatycznej 

zmieniają w laboratorium zwykłe stacje na stacje samowyładowcze. Dzięki zainstalowaniu tej stacji 

dojdzie znacząco do zmniejszenia wymaganej przestrzeni dla stacji laboratoryjnej, zmniejszenia 

ilości pojemników do transportu, obniżenia ilości komponentów potrzebnych do konserwacji i 

serwisu, zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii, ... Koszty inwestycji dla rozwiązania 

wymaganego przez opis ogólny i dla zastosowania rozwiązania ze stacją samowyładowczą są 

bardzo podobne. Wszystkie próbki po włożeniu do specjalnego pojemnika samowyładowczego są 

wysyłane w wodoszczelnych woreczkach Biohazard, co również zapobiega możliwemu rozlaniu 

próbki i kontaminacji systemu poczty pneumatycznej!!! Dodatkowo dzięki zastosowaniu 

pojemników samowyładowczych oraz specjalnej stacji samowyładowczej zyskujecie Państwo 

możliwość w przyszłości w pełni automatycznego połączenia rozwiązania samowyładowczego z 

linią technologiczną w Laboratorium, gdzie nie dochodzi już do kontaktu personelu z próbkami 

materiału, a personel medyczny laboratoryjny może tylko analizować wyniki, takie rozwiązanie to 

dzisiaj przyszłość dla Nowoczesnego Szpitala. 

Pytanie: Podtrzymują Państwo zachowanie w opisie określenia ogólnego rozwiązania 

laboratoryjnego z ręczną manipulacją z pojemnikami, gdzie – personel musi pojemniki odbierać, 

otwierać, opróżniać, zamykać, magazynować, a następnie odsyłać z powrotem (strata czasu, 

nieudolne rozwiązanie poprzez magazynowanie pojemników w laboratorium w godzinach szczytu, 

co powoduje w czasie odsyłania znaczące obniżenie przepustowości systemu) manualne 

rozwiązanie techniczne stacji, niewygodnej dla użytkownika i starej technologicznie nie 

zabezpieczające użytkownika przed infekcjami przenoszonymi przez pojemniki, czy będą Państwo 

wymagać zastosowania nowoczesnej technologii samowyładowczej na miarę XXI wieku z pełni 

automatycznym rozładunkiem pojemnika w laboratorium bez ręcznej manipulacji wraz z 

automatycznym bezobsługowym powrotem pojemnika do stacji nadania. Technologii, która w 

100% zapobiega składowaniu pojemników w laboratorium oraz zabezpiecza przed możliwymi 

zakażeniami personelu laboratorium oraz zapobiega przenoszeniu infekcji pojemnikami między 

oddziałami. Technologii, która nie wymaga stosowania tak dużej ilość pojemników potrzebnych 

do transportu poprzez zastosowanie specjalnych pojemników samowyładowczych, technologii, 

która zwiększa przepustowość przesyłową systemu, jednocześnie obniżając ilość komponentów 



potrzebnych do konserwacji i serwisu, co w znaczącym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo 

awarii. Czy będziecie Państwo wymagać przeprojektowania obecnego systemu na system 

samowyładowczy wraz ze zmianą ilości pojemników oraz z możliwością ewentualnego 

podłączenia/integracji poczty pneumatycznej z automatyczną linią laboratoryjną poprzez 

integrację z sorterem w przyszłości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę realizacji projektu poczty 

pneumatycznej 

 

Pytanie 987:  

W załączniku nr 1 OPZ ZBO Projekt w części VIII PROJEKT PP oraz w TOM IV Przedmiary 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty 

pneumatycznej“ bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie stacji nadawczo-odbiorczych, które 

mają być zastosowane na oddziałach. Biorąc pod uwagę fakt, że stacje poczty pneumatycznej 

zostały zaprojektowane na ścianach w miejscach łatwo dostępnych dla personelu, miejsca te będą 

jednocześnie niedostępne dla osób postronnych w celu wyeliminowania prób nieautoryzowanej 

ingerencji lub zniszczenia stacji lub transportowanego materiału. W obecnych czasach 

standardowo w Nowoczesnych Szpitalach stosuje się obecnie specjalne stacje z zabezpieczonym 

odbiorem, które są wyposażone w wewnętrzny w pełni automatyczny magazyn dzięki takiemu 

rozwiązaniu stacja ma możliwość przyjmowania dwóch typów transportów pojemników 

równocześnie: 1 typ – pojemniki z transportem standardowym lub puste, które nie wymagają 

identyfikacji użytkownika wpadają bezpośrednio do kosza pod stacją oraz 2 typ – pojemniki z 

transportem krwi lub leków, które muszą zostać odebrane tylko i wyłącznie przez osoby 

upoważnione i wymagają autoryzacji użytkownika. Powyższe stacje dzięki zastosowaniu 

wewnętrznego automatycznego magazynu w przypadku nie odebrania pojemnika z ładunkiem 

specjalnym (np. krwi, leków)  przez użytkownika są w stanie automatycznie i bezobsługowo wg 

ustalonego czasu odesłać pojemnik z powrotem do stacji nadania! Takie rozwiązanie w 100% 

gwarantuje pełne bezpieczeństwo materiału oraz w 100% daje pełną możliwość identyfikacji 

użytkownika z konkretnym pojemnikiem. 

Pytanie: Czy Państwo podtrzymują zastosowanie stacji standardowych nieprzystosowanych w pełni 

do obsługi wszystkich specjalistycznych transportów w szpitalu, które nie mają możliwości 

prawidłowej identyfikacji konkretnego użytkownika z konkretnym pojemnikiem bez możliwości 

automatycznego odesłania materiału, który nie został w ustalonym czasie odebrany ze 

zblokowanego kosza (autoryzacja tylko osoby, która otwiera kosz, w którym może być wiele 

pojemników), czy będziecie Państwo wymagać zastosowania w pełni automatycznych stacji z 



zabezpieczonym odbiorem z wewnętrznym automatyczno-wysyłkowym magazynem, które mają 

możliwość przetrzymania pojemnika do czasu odbioru, bądź potrafią automatycznie 

bezobsługowo odesłać pojemnik w razie nieodebrania do stacji nadawczej, oraz które w 100% 

prawidłowo identyfikują i autoryzują odbiorcę z pojemnikiem i zabezpieczają w pełni 

transportowany materiał wraz z jego automatycznym odesłaniem. Takie rozwiązanie dodatkowo 

umożliwia równoczesne przyjmowanie przez stację pojemników, które nie wymagają autoryzacji 

dzięki temu personel medyczny nie musi się dodatkowo autoryzować ze stacją, aby wyciągnąć np. 

pusty pojemnik tylko ma go w koszu odbiorczym pod stacją, który jest ogólnodostępny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę realizacji projektu poczty 

pneumatycznej 

 

Pytanie 988:  

W załączniku nr 1 OPZ ZBO Projekt w części VIII PROJEKT PP oraz w TOM IV Przedmiary 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty 

pneumatycznej“ bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie w maszynowni łączące poszczególne 

dwie linie w jeden system wieloliniowy. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w nowoczesnych 

szpitalach sercem systemu jest maszynownia, która w przypadku systemów wieloliniowych ma za 

zadanie jak najszybciej przeprowadzić pojemniki do stacji docelowych i z powrotem, ale przede 

wszystkim musi umożliwić jak najszybsze dostarczenie priorytetów tzw. zleceń CITO, od których 

często zależy prawidłowa diagnoza lekarza itp. Biorąc pod uwagę także fakt, że szpital musi mieć 

możliwość przesyłania dużej ilości transportów krwi, leków powyższe rozwiązanie nie jest 

optymalne i nie posiada możliwości szybkiego rozładowania pojemników oraz szybkiej bez 

kolejkowej wysyłki priorytetów co wydłuża znacząco czas transportu pojemników. W dzisiejszych 

czasach duże systemy wieloliniowe poczty pneumatycznej w Szpitalach na całym świecie, a także 

w Polsce są wyposażone standardowo w specjalne karuzelowe centrale przejazdowe, które 

umożliwiają magazynowanie wielu pojemników (do 24 magazynów na pojemnik z identyfikacją 

RFID) oraz natychmiastowe przekazywanie priorytetowych przesyłek przed przesyłkami zwykłymi 

bez jakichkolwiek przestojów lub kolejkowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu system może z dużą 

szybkością przekazywać pojemniki między liniami, a dzięki zastosowaniu mobilnych magazynów 

cały czas ma w pełni drożne linie. 

Pytanie: Czy Państwo podtrzymują zastosowanie w maszynowni rozwiązania, które umożliwia 

przejazd tylko jednego pojemnika w czasie, co znacząco wydłuża czas transportu pojemników oraz 

stosuje kolejkowe wysyłanie priorytetów, ponieważ nie posiada możliwości magazynowania wielu 

pojemników równocześnie (rozwiązanie stosowane dla małych systemów, które nie pozwalają na 



dalszą rozbudowę systemu), czy będziecie Państwo wymagać zastosowania i przeprojektowania 

maszynowni pod nowoczesny system karuzelowy, który posiada możliwość magazynowania do 24 

pojemników równocześnie, z możliwością rozszerzenia systemu do 10 linii przesyłowych, dzięki 

takiemu rozwiązaniu ma możliwość dowolnego wysyłania priorytetów (bez kolejkowania) oraz 

możliwość przejazdu wielu pojemników w jednym czasie (większa przepustowość). Dzięki temu 

rozwiązaniu Szpital ma zapewnioną odpowiednią funkcjonalność i przepustowość systemu dla 

obecnych i przyszłych potrzeb Szpitala takich jak np. automatyczna dystrybucja leków 

jednostkowych pod pacjenta, przyszła rozbudowa oddziałów itp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę realizacji projektu poczty 

pneumatycznej 

 

Pytanie 989:  

W załączniku nr 1 OPZ ZBO Projekt w części VIII PROJEKT PP oraz w TOM IV Przedmiary 

dotyczącym INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ w „Opisie ogólnym instalacji poczty 

pneumatycznej“ bardzo ogólnie zostało opisane rozwiązanie dotyczące wymagań sanitarnych a 

właściwie brak rozwiązania bezpieczeństwa systemu oraz personelu w obecnych czasach epidemii 

COVID 19. W dzisiejszych czasach standardowo stosuje się specjalne rozwiązania, dzięki którym 

stale są utrzymywane odpowiednie właściwości higieniczne systemu oraz pojemników poprzez 

zastosowanie specjalnych (bram dezynfekujących dla pojemników transportowych opartych na 

technologii dezynfekcji za pomocą promieni UVC, zastosowania stacji w wykonaniu 

antybakteryjnym, zastosowania specjalnych filtrów antywirusowych, specjalnych pojemników 

antybakteryjnych z jonami srebra, systemu do ciągłej dezynfekcji wnętrza rurociągu poczty 

pneumatycznej i pojemników w trakcie jego pracy, pojemnika dezynfekującego do prewencyjnego 

czyszczenia i dezynfekcji UVC itp. Powyższe rozwiązania w 100% przez 365dni utrzymują 

odpowiednie właściwości higieniczne systemu. 

Pytanie: Czy Państwo podtrzymują utrzymanie wymagań sanitarnych bez uwzględnienia rozwiązań 

bezpieczeństwa systemu oraz personelu w obecnych czasach epidemii COVID 19? Czy będziecie 

Państwo jednak wymagać zastosowania rozwiązań bezpieczeństwa systemu oraz personelu poprzez 

zastosowanie atestowanej technologii, dzięki której stale będą utrzymywane odpowiednie 

właściwości higieniczne systemu oraz pojemników poprzez zastosowanie specjalnych rozwiązań 

(bram  dezynfekujących dla pojemników, stacji w wykonaniu antybakteryjnym, zastosowania 

specjalnych filtrów antywirusowych, specjalnych pojemników antybakteryjnych z jonami srebra, 

systemu do ciągłej dezynfekcji wnętrza rurociągu poczty pneumatycznej i pojemników,  aby w 



100% przez 365 dni utrzymać odpowiednie właściwości higieniczne systemu i zapobiegać 

rozprzestrzenianiu się infekcji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę realizacji projektu poczty 

pneumatycznej 

 

Pytanie 990:  

W powyższej dokumentacji błędnie został załączony przedmiar dla systemu 110mm, a zgodnie z 

opisem Zamawiający oczekuje systemu 160mm w związku z powyższym prosimy o załączenie 

prawidłowego przedmiaru, aby móc prawidłowo i kompleksowo podejść do przyszłego 

przeprojektowania systemu poczty pneumatycznej dla owych budynków. 

Odpowiedź: należy uwzględnić hierarchie dokumentów wynikającą z aktu umowy 

 

Pytanie 991:  

Pokrycie stropodachów  - na dachu maja być ścieżki serwisowe z papy w kolorze czerwonym, czy 

pod podestami stalowymi również ma być papa w kolorze czerwonym? 

Odpowiedź: tak  

 

Pytanie 992:  

Pokrycie stropodachów  - jak należy wykończyć pokrycie dachu nadszybi windowych i klatek 

schodowych? Prosimy o przekazanie detali.  

Odpowiedź: minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia określają 

dokumenty zamówienia. Jeżeli dany parametr nie został dookreślony w dokumentacji 

wykonawca jest uprawniony do zastosowania każdego rozwiązania zgodnego z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnego z dokumentację techniczną 

zamówienia. 

 

Pytanie 993:  

Pokrycie stropodachów  - jak należy wykończyć ściany nadszybi windowych i klatek schodowych? 

Prosimy o przekazanie detali. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 992 

 

Pytanie 994:  

Pokrycie stropodachów  - poz. przedmiarowa 3.3.2.1 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 10 cm, 

beton B-30 podawany pompą podana jest ilość 4777,174+883,224m2 jak wynika z poz. 3.3.1 jest 



uwzględniony stropodach poziom wyższy czyli poz.+16,66  4777,174 m i poziom dolny 

poz.+12,46 883,224m2,  zgodnie z rysunkiem przekrój A-A stropodach dolny poz. 12,46 jest 

opisany jako DB1 czyli bez płyty dociskowej. Prosimy o wyjaśnienie, jakie ostatecznie są warstwy 

poszczególnych stropodachów. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 992. Dodatkowo należy uwzględnić hierarchię dokumentów 

wskazaną w akcie umowy.  

 

Pytanie 995:  

Pokrycie stropodachów  - poz. przedmiarowa 3.3.3. DB2.2 - Izolacja akustyczna - mata poliuretanowa z 

folią PE grubości 1,6 cm , podana jest ilość 4777,174 m2 – jak wynika z poz. 3.3.1 jest uwzględniony 

stropodach poziomu wyższego czyli +16,66, zgodnie z rysunkiem przekrój A-A ten stropodach 

jest opisany jako DB2.1 czyli bez maty. Prosimy o wyjaśnienie, jakie ostatecznie są warstwy 

poszczególnych stropodachów. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 992. Dodatkowo należy uwzględnić hierarchię dokumentów 

wskazaną w akcie umowy.  

 

Pytanie 996:  

Pokrycie stropodachów  – prosimy o naniesienie symboli (DB1, DB2.1, DB2.2, DB3, DB4) dachu 

na rzuty dachu.  Przekroje umieszczone w PW nie uwzględniają każdego fragmentu dachu. Brak 

na rysunkach oznaczeń zadaszenia DB4, stropodachu DB2.2. 

Odpowiedź: jak w pytaniu 992. Dodatkowo należy uwzględnić hierarchię dokumentów 

wskazaną w akcie umowy. 

 

Pytanie 997:  

Elewacja wentylowana z płyt z blachy aluminiowej – czy Inwestor dopuszcza zmianę płyt z blachy 

aluminiowej na płyty kompozytowe. W PW w specyfikacji podana jest min. grubość blachy 1mm 

przy założeniu ”wyklucza się zastosowanie niepłaskich i pofalowanych panel”, przy zastosowaniu blachy 

min. 1mm, dojdzie do pofalowania paneli.   

Odpowiedź: jak w pytaniu 992. Dodatkowo należy uwzględnić hierarchię dokumentów 

wskazaną w akcie umowy. 

 

Pytanie 998:  

Elewacja wentylowana z płyt z blachy aluminiowej – w specyfikacji jest podany parametr: reakcja 

na ogień A2,s1,d0 zgodnie z normą PN-EN 13501-1 czy Inwestor dopuszcza zmianę na płyty NRO?  



Odpowiedź: nie 

 

Pytanie 999:  

Z uwagi na modyfikację warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 11.1.4.2 SWZ, 

wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy po tej zmianie wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia 

dwóch odrębnych inwestycji polegających na budowie obiektu służby zdrowia o określonych 

parametrach (wartość, sale szpitalne), czy też możliwe jest posłużenie się jedną inwestycją, która 

spełnia wszystkie parametry określone w obydwu podpunktach, tj. posiada wymaganą wartość, 

liczbę sal operacyjnych i salę hybrydową? Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej inwestycji 

w celu wypełnienia wymagań określonych w obydwu podpunktach w pkt 11.1.4.2 SWZ?” 

Odpowiedź: możliwe jest posłużenie się jedną inwestycją, która spełnia wszystkie 

parametry określone w obydwu podpunktach 

 

Pytanie 1000:  

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 97 i 98 prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom na potrzeby Rozliczenia zgodnie z art. 109.1 wzoru umowy oraz 

możliwość wstrzymania wystawienia świadectwa płatności w przypadku nie wykazania zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z art. 111.3 odnosi się wynagrodzenia podwykonawców, 

które jest wymagalne, tak jak to Zamawiający wskazał w art. 29.12 wzoru umowy odnośnie 

oświadczeń podwykonawców. Wskazujemy, że zgodnie z art. Art. 437 ust. 1 pkt 4) oraz 447 ust. 1 

ustawy Pzp, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, 

warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obowiązek zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom na potrzeby Rozliczenia zgodnie z art. 109.1 wzoru umowy oraz 

możliwość wstrzymania wystawienia świadectwa płatności w przypadku nie wykazania 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z art. 111.3 odnosi się wynagrodzenia 

podwykonawców, które jest wymagalne. 

 

Pytanie 1001:  

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 546 oraz hierarchii dokumentów określonej w art. 3.4 

wzoru umowy, prosimy o modyfikację art. 3.4 wzoru umowy w taki sposób, aby Wyjaśnienia do 



SWZ stanowiące Załącznik nr 15 do Aktu Umowy miały charakter równorzędny z OPZ 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Aktu Umowy. 

Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej: „wyjaśnienia udzielane wszystkim 

oferentom w trybie odpowiedzi na pytania każdego z nich w zakresie odnoszącym się do SIWZ 

stanowią rodzaj wykładni autentycznej wiążącej zamawiającego i uczestników postępowania, 

stanowią też rodzaj zmiany, jeżeli nie ma konieczności odmiennego lub uzupełniającego 

zmodyfikowania SIWZ” (tak KIO w wyroku z dnia 20.02.2014r., KIO 223/14). „Wszystkie 

odpowiedzi i wyjaśnienia do siwz ze swej istoty uzupełniają jej treść i wykonawcy powinni brać je 

pod uwagę przy sporządzaniu ofert” (wyrok KIO/UZP 729/10 z dnia 12 maja 2010 r.). 

Skoro zatem wyjaśnienia treści SWZ służą doprecyzowaniu, rozwinięciu kwestii wynikających z 

postanowień, w celu przedstawienia ich celowościowego rozumienia, niedoprecyzowanych z 

rożnych przyczyn na etapie tworzenia SWZ (por. wyrok KIO z dnia 28.01.2015r., KIO 110/15) 

oraz skoro stanowią wręcz rodzaj zmiany SWZ, to nieprawidłowe i nielogiczne jest aby wyjaśnienia 

do SWZ były dokumentem niższej rangi niż OPZ. Wyjaśnienia Zamawiającego doprecyzowują, 

uzupełniają lub zmieniają OPZ, a zatem powinny być traktowane jako dokument równorzędny z 

OPZ. Obecna hierarchia dokumentów, w której OPZ mają charakter nadrzędny nad 

Wyjaśnieniami do SWZ, budzi istotne wątpliwości na etapie przygotowywania i kalkulacji ofert, 

zwłaszcza mając na uwadze mnogość pytań i odpowiedzi dotyczących OPZ złożonych w 

niniejszym postępowaniu.   

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Artykule 3.4. Aktu Umowy w ten sposób, 

że: 

- dokonuje skreślenia Artykułu 3.4.2. Aktu Umowy i zastąpienia go następującym 

sformułowaniem: 

4.2.        wskazane poniżej dokumenty (traktowane jako równoważne dokumenty): 

4.2.1.OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do Aktu Umowy 

4.2.2. Wyjaśnienia do SWZ, stanowiący Załącznik nr 15 do Aktu Umowy 

- dokonuje skreślenia Artykułu 3.4.3.5. Aktu Umowy 

 

Pytanie 1002  

W nawiązaniu do art. 63.6 prosimy o sprecyzowanie rodzaju i wysokości kosztów przeglądu 

Opracowań, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu, ewentualnie usunięcie 

zobowiązania Wykonawcy do zapłaty tych kosztów. Zapis w obecnym brzmieniu w żaden sposób 

nie określa ani nie limituje wysokości tych kosztów, co uniemożliwia Wykonawcy należycie 

skalkulować ofertę i może doprowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert. 



Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że pod pojęciem „koszty Przeglądu” będzie 

traktować wszelkie koszty, do których poniesienia będzie zobowiązany w przypadku, gdy 

w następstwie powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie do jakości dostarczanych 

Opracowań Wykonawcy, zleci ich analizę przez niezależne podmioty dysponujące wiedzą 

specjalistyczną. Mowa o ewentualnych kosztach opracowań, ekspertyz lub opinii, 

względnie udziału podmiotów eksperckich w oględzinach lub konsultacjach. Co do zasady 

Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonywania tego typu czynności, a 

skorzystanie z takiego uprawnienia Zamawiającego ma za zadanie zapewnienie mu 

pewności odnośnie do jakości otrzymywanych Opracowań Wykonawcy 

 

Pytanie 1003:  

Dotyczy: PAKIET 3 - Sala hybrydowa + sterownia 

Pytanie 1 – Lampy operacyjne 

W związku z tym, że Sala Hybrydowa pomimo występowania w niej sprzętu podobnego jak na 

standardowej Sali Operacyjnej (lampa, kolumna, stół) różni się od niej zasadniczo, Zamawiający 

słusznie wyspecyfikował sprzęt w typowej dla Sal Hybrydowych konfiguracjach łączących w jedno 

kilka urządzeń. 

Zamawiający wymaga: 

      
18 - PAKIET 3 - Sala hybrydowa + 

sterownia 
    

1. 
rodzaj 

dokumentu 
symbol/opis 

Wyposażenie technologii medycznej 

objęta stawką VAT 8% 
    

1.1     

Zakup, dostawa, wniesienie, 

ustawienie w docelowej lokalizacji, 

podłączenie i uruchomienie 

urządzeń wyposażenia technologii 

medycznej 

    

1.1.123 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
M.197.00_ Stół operacyjny, typ A - hybrydowy szt  1,00     



1.2     

Zakup, dostawa, wniesienie, 

ustawienie i montaż w docelowej 

lokalizacji oraz podłączenie i 

uruchomienie urządzeń wyposażenia 

technologii medycznej 

    

1.2.1 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
M.194.00  Angiograf jednopłaszczyznowy, typ C szt  1,00     

1.2.9     Integracja - Monitor ścienny 55'' 4K szt  1,00     

1.2.10     
Integracja - Panel sterujący + PC 24'' 

+ klawiatura 
szt  1,00     

1.2.12 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
M.189.00_ Kolumna anestezjologiczna szt  1,00     

1.2.14 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
M.190.00_ Kolumna chirurgiczna szt  1,00     

1.2.17 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
M.077.00_ 

Lampa operacyjna dwuczaszowa 

(160000lux) z kamerą zintegrowaną i 

ramieniem pod monitor 

szt  1,00     

1.2.46 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
 M.191.00_ 

Ramię sufitowe potrójne - Monitor 

60", Lampa, Osłona 
szt  1,00     

1.2.47 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
 M.192.00_ 

Ramię sufitowe, pojedyncze - na 2 

monitory 
szt  1,00     

1.2.56 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
M.067.00_ 

Sygnalizacja ostrzegawcza, świetlna, 

RTG, Generator 
szt  1,00     

1.2.57 
270-IP-ZB-XX-

SP-M-98301  
M.067.01 

Sygnalizacja ostrzegawcza, świetlna, 

RTG, X-Ray 
szt  1,00     

 

Pragniemy zauważyć, że w pozycji „kolumna anestezjologiczna” oraz „Ramię sufitowe potrójne” 

znajdują się już lampy operacyjne oraz wysięgniki na monitory (dodatkowo Zamawiający 

wyspecyfikował „Ramię sufitowe, pojedyncze – na 2 monitory”). 



Wszystko więc wskazuje, że wymóg dodatkowo „Lampy operacyjnej dwuczaszowej (160000lux) z 

kamerą zintegrowaną i ramieniem pod monitor” jest wynikiem omyłki. 

Prosimy o potwierdzenie, że wspomniana Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamerą 

zintegrowaną i ramieniem pod monitor nie jest wymagana – nie należy jej wyceniać w ofercie.  

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że 2 głowice lamp operacyjnych wymagane wraz z 

Kolumną anestezjologiczną oraz Ramieniem sufitowym potrójnym zapewnią wystarczającą ilość 

światła, w dodatku na zamontowanie kolejnej (obecnie wymaganej) Lampy operacyjnej 

dwuczaszowej po prostu nie ma miejsca, nie ma możliwości zamontowania jej z zachowaniem 

funkcjonalności użytkowej Sali Hybrydowej.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z 

kamerą zintegrowaną i ramieniem pod monitor nie jest wymagana – nie należy jej 

wyceniać w ofercie na dostawę do Sali hybrydowej. 

 

Pytanie 1004:  

W nawiązaniu do art. 103.3 wzoru umowy, prosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, że 

wykonawca zrealizuje i będzie ponosił odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających 

z każdej Zmiany Umowy, która została zaakceptowana przez wykonawcę w drodze aneksu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia Artykułu 103.3. 

Aktu Umowy w zakresie postulowanym przez wykonawcę. 

 

Pytanie 1005:  

Zamawiający w pkt 5.1. SWZ wskazuje: „Uczestnictwo w wizji lokalnej, z uwagi na konieczność 

zapoznania się wykonawcy z zasadami funkcjonowania szpitala, który będzie działał w trakcie 

realizacji robót, oraz rozległością terenu na którym prowadzona będzie inwestycja jest obligatoryjne 

dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty. Brak potwierdzonego przez Zamawiającego 

uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) 

PZP.” . Jednocześnie nie wskazuje w SWZ, aby protokół z wizji lub oświadczenie o odbyciu wizji 

stanowiły załącznik do oferty. Prosimy o potwierdzenie, że ww. dokumentów nie załączamy wraz 

z ofertą. 

Odpowiedź: wykonawca nie musi przedstawiać dodatkowych dokumentów w tym 

zakresie.  

 

Pytanie 1006:  



Prosimy o określenie, która dokumentacja w zakresie łączników jest nadrzędna, ta znajdująca się w 

folderze z projektem konstrukcji o nazwie Część II B.KONSTR czy TOM VI – Łączniki. 

Odpowiedź: Projekt przewiduje alternatywne rozwiązanie konstrukcji łączników zawarte 

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

 

Pytanie 1007:  

W TOM VI – Łączniki – łącznik do budynków 7,8 jest wydany jako konstrukcja stalowa, natomiast 

w folderze Część II B. KONSTR jako żelbetowy i stalowy – jaki należy przyjąć? 

Odpowiedź: Projekt przewiduje alternatywne rozwiązanie konstrukcji łączników zawarte 

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

 

Pytanie 1008:  

Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojeniowych i szalunkowych dla stropów łącznika 7,8 – lub 

wskazanie gdzie znajdują się one w dokumentacji. 

Odpowiedź: Numery rysunków zbrojeniowych i szalunkowych dla stropów łącznika 7,8: 

270-IP-ZB-01-DR-K-23010-01-Zbrojenie stropu nad parterem lacznika 7,8 

270-IP-ZB-02-DR-K-23011-01-Zbrojenie stropu nad I pietrem lacznika 7,8 

 

Pytanie 1009:  

Prosimy o przekazanie jaka jest nadrzędność przekazanej dokumentacji w relacji do przekazanych 

modeli w formacie .ifc – co jest ważniejsze informacje wyciągnięte na bazie udostępnionych modeli 

w zakresie materiałów czy dokumentacji projektowej na płasko. 

Odpowiedź: Projekt należy rozpatrywać łącznie. Nie wszystkie informacje zawarte w 

dokumentacji płaskiej znajdują się w modelu ifc.(np. Spis przegród, legendy rysunkowe, 

detale) Zaznaczamy, że dokumentacja płaska wygenerowana została z modeli 3D. Model 

ifc stanowi część dokumentacji oraz pomoc do przeglądania projektu m.in. w przypadku 

braku informacji na rysunku płaskim. W razie niespójności należy skierować pytanie o 

wyjaśnienie do projektanta. 

 

 

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania są: 

1) zmodyfikowany załącznik nr 14 do Aktu Umowy 

2) zmodyfikowany załącznik nr 3 – akt umowy  

 



 

Dawid Studencki 

Pełnomocnik Zamawiającego 
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