
Kraków, dnia 15.06.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II 

 

SPRAWA NR: 31/ZP/2022   

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa 

budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza 

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

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ I ORAZ PRZEKAZANIE DODATKOWEJ 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

  

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

zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

Jednocześnie informujemy, że brak zachowania ciągłości numeracji pytani i odpowiedzi 

wynika z faktu, że odpowiedzi na pytania o numerach nie zamieszczonych w niniejszych 

odpowiedziach na pytania są w trakcie opracowywania.  

 

Pytanie 4: 

Prosimy o wyjaśnienie konieczności złożenia wraz z ofertą Planu Wykonania BIM (BEP). Zgodnie 

z treścią załącznika nr 1 do SWZ powinien on być załączony do oferty Wykonawcy, natomiast w 

treści samego SWZ jest mowa o braku wymagań co do Przedmiotowych Środków Dowodowych 

do oferty. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Planu Wykonania BIM (BEP). 

Dokument ten będzie do przygotowania przez wykonawcę po zawarciu umowy.  

 

Pytanie 5: 

W związku z bardzo dużą ilością materiału objętego ofertą prosimy o zmianę terminu składania 

ofert na 31.07.2022. Tak skomplikowana i rozbudowana dokumentacja wymaga dużego nakładu 

pracy celem jej dokładnej analizy i rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert 

w ramach oddzielnej czynności.  

 



Pytanie 6: 

Prosimy o uzupełnienie brakujących wzorów dokumentów: wykazu osób, wykazu robót, 

oświadczenia o grupie kapitałowej i wzoru oświadczenia z punktu 12.3.9. SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający przekaże wzory dokumentów wskazanych dokumentów 

wykonawcy, który zostanie najwyżej oceniony w toku postępowania, który będzie 

zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 12.3. 

SWZ.  

 

Pytanie 7: 

Prosimy o udostępnienie wzoru pliku JEDZ w formacie „xml" z uzupełnionymi danymi odnośnie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje przekazywania uzupełnionego pliku JEDZ.  

 

Pytanie 8: 

Prosimy o udostępnienie Formularza oferty w wersji edytowalnej 

Odpowiedź:  SWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej znajduje się pod linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e4a480-9bb2-49ed-a6be-4d090290780f  

 

Pytanie 10: 

W dniu 24.05.2022r. Zamawiający uzupełnił dokumentacje przetargową m.in. o plik „270- IP-ZB-

XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego" w którym opisano parametry 

wyposażenia i sprzętu wraz z punktacją za niektóre cechy. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie 

z SWZ nie istnieją inne kryteria oceny ofert niż cena brutto, gwarancja na całość przedmiotu 

zamówienia i doświadczenie Kierownika Budowy. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że nie istnieją inne kryteria oceny ofert niż cena 

brutto, gwarancja na całość przedmiotu zamówienia i doświadczenia Kierownika Budowy.  

 

Pytanie 11: 

Prosimy o potwierdzenie że ilość i rodzaj wyposażenia ustalonego jako opcjonalne jest zgodna z 

przedmiarami robót: 

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

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

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

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e4a480-9bb2-49ed-a6be-4d090290780f


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

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że ilość i rodzaj wyposażenia wchodzącego w 

zakres dostawy opcjonalnej jest zgodna z przedmiarami robót z pakietów od 1 do 5. 

 

Pytanie 13: 

W związku z dużą złożonością przedmiotu zamówienia i dostaw wyposażenia oraz nieścisłościami 

i brakami w dokumentacji przetargowej zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu 

składania ofert do dnia 26 lipca 2022r.. 

Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ramach 

oddzielnej czynności.  

 

Pytanie 15: 

Po czyjej stronie jest karczowanie korzeni (pozostałości po starych wycinkach drzew) znajdujących 

się na terenie zakresu planowanej inwestycji. 

Odpowiedź:  Karczowanie korzeni (pozostałości po starych wycinkach drzew) jest po 

stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o jednoznaczną informację, czy w ofercie należy uwzględniać wyposażenie z wykazu o 

nazwie 270-1P-ZB-XX-SH-M-98200-00 - Zestawienie zbiorcze wyposażenia czy 270-IP-ZB-XX-

SP-M-98300 - Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego, czy może z plików „PAKIET 

1-PAKIET 5". Zestawienia te różnią się pod względem wyposażenia. 

Odpowiedź:  W zakres opcjonalnych dostaw Wykonawcy wchodzi tylko wyposażenie 

zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 do 5: 

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

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

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

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

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

 

Pytanie 21: 

Waga medyczna elektroniczna, kolumnowa ze wzrostomierzem - podano trzy razy specyfikację w 

pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego, podano 



różne oznaczenia tej wagi. Prosimy o potwierdzenie, że należy wziąć pod uwagę wszystkie karty 

techniczne zależnie od oznaczenia wag 

Odpowiedź:  Waga medyczna elektroniczna jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 22: 

W pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98300 - Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego 

pozycja Automat wydający BO, typA - do 810 produktów, na buty oraz AAutomat wydający BO, 

typA - do 40 produktów, na buty została dwa razy opisana jako NA BUTY. Natomiast w pliku 

270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego opisano je raz na 

buty i raz na odzież. Który opis jest właściwy ? 

Odpowiedź:  Automat wydający BO jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 23: 

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

urządzenie LAMPA SZCZELINOWA M.245.00. Brak specyfikacji tego urządzenia w pliku 270-

1P-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego. Prosimy o informację, 

czy pozycję tą należy uwzględnić w wycenie. Jeśli tak zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o 

uzupełnienie specyfikacji technicznej ww. urządzenia. 

Odpowiedź:  Lampa szczelinowa jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 24: 

W pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98300 - Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego 

wymieniono urządzenie Aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji M.254.00. W pliku 270-1P-ZB-

XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego wymieniono natomiast 

Platforma operacyjna do witrektomii, fakoemulsyfikacji, jaskry. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi 

o to samo urządzenie oraz czy należy je uwzględniać w ofercie. 

Odpowiedź:  Aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji jest poza zakresem dostawy 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 25: 

W pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98300 - Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego 

pozycja Wózek reanimacyjny, typA - 4 szuflady : w pliku 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - 

Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego została opisana z dwoma szufladami. Prosimy o 

doprecyzowanie ile szuflad ma mieć wózek reanimacyjny. 



Odpowiedź:  Wózek reanimacyjny jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 27: 

W pliku 270-1P-ZB-XX-SP-M-98300- Spis Specyfikacji Wyposażenia i Sprzętu Medycznego oraz 

w pliku 270-1P-ZB-XX-SH-M-98200-00 - Zestawienie zbiorcze wyposażenia podano urządzenie 

Śródoperacyjna sonda promieniowania gamma, typO. Brak specyfikacji technicznej tego 

urządzenia w pliku 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu 

Medycznego. Prosimy o informację, czy urządzenie to należy uwzględnić w wycenie. Jeśli tak to 

prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikacje techniczną tego urządzenia. 

Odpowiedź:  Śródoperacyjna sonda promieniowania gamma jest poza zakresem dostawy 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 28: 

W pliku o nazwie 270-1P-ZB-XX-SH-M-98200-00 - Zestawienie zbiorcze wyposażenia 

wyszczególniono wyposażenie m.in. meblowe, łazienkowe, sprzęt komputerowy, biały montaż, ale 

także analizator do multikompleksowego PCR do diagnostyki molekularnej (czytnik genetyczny), 

analizator do elektroferezy żelowej- w pełni automatyczny, szafa na substancje niebezpieczne klasy 

90 1200x615, dla którego nie podano specyfikacji technicznej. Prosimy o informację, czy zakres 

ten należy uwzględniać w ofercie. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  W zakres opcjonalnych dostaw Wykonawcy wchodzi tylko wyposażenie 

zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 do 5: 

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

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

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

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

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

 

Pytanie 29: 

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

Medycznego oraz w pliku 270-IP-ZB-XX-SP-M-98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu 

Medycznego wymieniono urządzenie : barwiarka z nakrywarką symbol MPT7.2. Natomiast w pliku 

o nazwie 270-1P-ZB-XX-SH-M-98200-00 - Zestawienie zbiorcze wyposażenia podano urządzenie 

o podobnej nazwie: barwiarka preparatów hematolog. 



Typ R-met. Zanurzeniowa symbol MALbh.l. Prosimy o potwierdzenie, że to ta sama barwiarka i, 

że należy uwzględnić ją w wycenie. 

Odpowiedź:  Barwiarka jest poza zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

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:  Zasłony prysznicowe zostały zamienione na kabiny prysznicowe zgodnie z 

pkt. 6.1.1. Załącznika nr 1 [Opis przedmiotu zamówienia] – 5WSZK. 

 

Pytanie 51: 

Czy zapisy EIR, które odnoszą się do fazy projektowej (nie do realizacji), która nie jest częścią 

postępowania (Zamawiający dysponuje projektem Wykonawczym) zostają utrzymane w mocy? 

Jeżeli nie, zwracamy się z prośbą o usunięcie ich z EIR, albo o potwierdzenie - iż dokument w 

całości dotyczy tylko i wyłącznie fazy realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym, zapisy EIR dotyczą 

wyłącznie fazy realizacji, w szczególności przygotowania dokumentacji do zarządzania 

obiektem - tj. facility management. 

 

Pytanie 52: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż stopień LOD w wykonanych przez Zamawiającego modeli 

wykonawczych jest wystarczający i zgodny z oczekiwanym przez Zamawiającego stopniem LOD 

dla modeli powykonawczych, a Wykonawca ma tylko nasycić modele parametrami LOI? Analiza 

otrzymanej dokumentacji 2d, świadczy o niższym poziomie LOD - LOD 3. 

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia modeli BIM w stopniu 

LOD oraz LOI określonym w załączniku do EIR, co może wiązać się z koniecznością 

wykonania nowych modeli BIM. 

 

Pytanie 53: 

Czy w przypadku, gdy stopień LOD modeli wykonawczych jest niższy niż stopień LOD 

oczekiwanych przez Zamawiającego (ZAŁ-LOD) modeli powykonawczych, Wykonawca ma 



uwzględnić w kwocie ryczałtowej, doprowadzenie modeli, pod względem wymaganego LOD ze 

stopnia modeli wykonawczych do stopnia modeli powykonawczych? 

Odpowiedź:  Wykonawca powinien uwzględnić w kwocie ryczałtowej stworzenie modeli o 

poziomie szczegółowości zgodnym z załącznikiem określającym LOD. 

 

Pytanie 56: 

W załączniku ZAL 2-MPDT do EIR, jako format natywny przekazania modeli jest wpisany format 

,,.xyz". Jest to rozszerzenie pliku jak dla chmury punktów, a nie dla wykonanego model. Proszę o 

informację czego Zamawiający wymaga? Modelu powykonawczego projektowego, czy 

powykonawczej chmury punktów, czy powykonawczego modelu wykonanego z chmury punktów. 

To są 3 różne rzeczy. Proszę o sprecyzowanie czego w tym punkcie oczekuje Zamawiający. 

Odpowiedź:  Formuła “.xyz” została w tym przypadku użyta jako przykładowe 

rozszerzenie. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych Zamawiający nie może 

ograniczać konkurencji poprzez określenie formatu natywnego, dlatego to do Wykonawcy 

należy określenie w jakim formacie zostanie dostarczony model (w zależności od 

oprogramowania np. .rvt, .pln). Zamawiający nie wymaga przygotowania przez 

Wykonawcę skanów laserowych (tzw. chmury punktów), jednak oczekuje uzyskania 

modeli BIM do zarządzania budynkiem (AIM) wiernie odzwierciedlającego zrealizowany 

obiekt. 

 

Pytanie 57: 

W załączniku ZAL 1 - LOD - wskazana do LOD i LOI jest też dokumentacja powykonawcza. 

LOD i LOI odnosi się do modelu. W jaki sposób mamy to przełożyć na dokumentacje 

powykonawczą? Czy Zamawiający oczekuje w finalnym modelu powykonawczym - powiązania 

hiperlinkami z modelem? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia przez Wykonawcę modeli 

powykonawczych oraz modeli do zarządzania budynkiem. Dokumentacja płaska oraz 

tekstowa (taka jak detale rozwiązania, karty techniczne, DTR, karty gwarancyjne i inne) 

powinny być połączone z modelem hiperlinkami. 

 

Pytanie 58: 

Zapis w Celach EIR: „Kontrola postępu prac w oparciu o model BIM. Wszystkie elementy 

wykonane na budowie powinny być na bieżąco wprowadzane do modeli BIM." Proszę o 

wyjaśnienie zapisu, w jaki sposób Zamawiający oczekuje, że zapis ten będzie realizowany. Skoro 



modele wykonawcze są wykonane i Zamawiający planuje je udostępnić, to co Wykonawca ma 

wprowadzać na bieżąco ?? 

Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje od Wykonawcy stworzenia modeli powykonawczych 

oraz modeli do zarządzania budynkiem tj. uwzględniających wszystkie odstępstwa od 

dokumentacji wykonawczej, wykorzystane materiały, przebiegi instalacji, zamontowane 

urządzenia itd 

Zamawiający oczekuje, że równolegle do postępów prac budowlanych Wykonawca będzie 

aktualizował model powykonawczy wzbogacając go o informacje uzyskane w procesie 

realizacji. 

 

Pytanie 59: 

W zapisach nigdzie nie ma wprost napisane że obowiązkiem jest wykonanie modeli, niemniej 

czytając EIR wszystko na to wskazuje. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma w swoim 

zakresie wykonania modeli wykonawczych. 

Odpowiedź:  Model wykonawczy zostanie dostarczony przez Zamawiającego w otwartym 

formacie .ifc. Zamawiający oczekuje wykonania modeli powykonawczych, wiernie 

odzwierciedlających wykonane prace budowlane oraz modelu do zarządzania budynkiem, 

wzbogaconego dodatkowo o informacje związane z zarządzeniem (takie jak instrukcje 

montażu i użytkowania, dokumentacje techniczno ruchową, okresy gwarancji i inne 

określone w załącznikach do EIR). 

 

Pytanie 60: 

Zapis z Punktu 9 EIR: „Podział modeli powinien bazować na podziale przyjętym przez Projektanta 

na etapie realizacji projektu wykonawczego z uzupełnieniem o modele terenu, sieci i instalacji poza 

budynkiem" sugeruje iż model terenu i sieci zewnętrznych nie istnieje. Proszę o potwierdzenie. Czy 

jeżeli model sieci i terenów zewnętrznych nie istnieje, to czy Wykonawca winien w kwocie 

ryczałtowej uwzględnić wykonanie tych modeli w oparciu o projekt wykonawczy? 

Odpowiedź:  W ramach dokumentacji wykonawczej projekt zagospodarowania terenu oraz 

projekty sieci były przygotowywane w technologii CAD. Inwestor dysponuje wyłącznie 

roboczymi modelami dla tych opracowań. Należy w kwocie ryczałtowej uwzględnić 

przygotowanie modeli powykonawczych dla sieci, instalacji zewnętrznych oraz terenu. 

 

Pytanie 61: 



Zgodnie z zapisami EIR, Zamawiający wymaga utrzymania przez Wykonawcę, przez Cały okres 

budowy (4 lata) i cały okres gwarancji ( 5 do max 8 lat) platformy CDE. Czy zamawiający dopuszcza 

w trakcie trwania projektu (w tym w okresie gwarancji) zmianę CDE na inne spełniające wymagania 

opisane w EIR rozwiązanie ?? Przez wymagany zapisami EIR okres 12lat wybrane początkowo 

rozwiązanie może przestać funkcjonować na rynku i nie być wspierane. 

Odpowiedź:  Dopuszcza się zmianę rozwiązania inne o równoważnych parametrach 

technicznych. W takim przypadku na Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

migracji danych na nową platformę oraz przeszkolenia z niej personelu Zamawiającego. 

 

Pytanie 62: 

Pkt 9.3. EIR: „Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji będzie przekazywał Zamawiającemu 

modele powykonawcze. Modele powykonawcze powinny wiernie odzwierciedlać stan prac 

wykonanych na budowie oraz uwzględniać wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji 

projektowej. Modele powykonawcze będą przekazywane Zamawiającemu po zakończeniu prac nad 

stanem surowym każdej kondygnacji (w zakresie architektury i konstrukcji), a następnie ponownie 

po zakończeniu wszystkich prac na danej kondygnacji (w zakresie wszystkich branż). Po 

zakończeniu prac nad zadaniem Wykonawca przekaże kompleksową dokumentację 

powykonawczą." W świetle faktu iż modele Wykonawcze istnieją, proszę Aby Zamawiający 

wyjaśnił w jaki sposób mamy zrealizować ten punkt? Jeżeli mamy przekazać model np. po 

wykonaniu fundamentów to taki model powinien zawierać same fundamenty, aby wiernie 

odzwierciedlał stan wykonanych na budowie prac? Jeżeli tak to ma wyglądać, to czy w wycenie 

ryczałtowej Wykonawca defacto musi uwzględnić wykonanie modeli od nowa i ich bieżący rozwój 

w trakcie trwania kontraktu. 

Odpowiedź:  Rozumowanie jest poprawne - Wykonawca powinien założyć w swojej ofercie 

koszt wykonania modeli w oparciu o stan faktyczny wnoszonej inwestycji. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy modele wykonawcze w otwartym formacie .ifc. 

 

Pytanie 63: 

Pkt 12.2. z EIR: „Zamawiający zakłada, że proces kontroli jakości ma charakter ciągły i podlega 

kolejnym iteracjom, w których następuje rozwinięcie modelu oraz rozwiązanie uprzednio 

zdefiniowanych problemów". Wykonawca nie jest właścicielem modelu. Zmiany fizycznie w 

modelu powinien wykonywać Projektant Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Oczekuje się wykonania modelu powykonawczego i modelu do zarządzania 

budynkiem przez Wykonawcę. 



Pytanie 64: 

Pkt 14.3. EIR: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości 

dostarczanych modeli BIM oraz wygenerowanej na ich podstawie dokumentacji" Zapytanie o 

wycenę dotyczy tylko realizacji robót z powierzonego projektu, nie było mowy o dostarczaniu 

przez Wykonawcę modeli i generowaniu z nich dokumentacji Proszę o wyjaśnienie czy ten punkt 

jest zasadny i o generowanie jakiej dokumentacji chodzi Qaki zakres dokumentacji)? 

Odpowiedź:  Punkt jest zasadny. Zamawiający oczekuje przekazania dokumentacji 

powykonawczej, tj. projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powstałymi w 

procesie realizacji obiektu. Zamawiający planuje wykorzystanie modelu BIM w celu 

zarządzania budynkiem dlatego konieczne jest, by modele odzwierciedlały faktyczny stan 

zrealizowanych robót. 

 

Pytanie 65: 

Pkt 16 EIR: „Ponadto, Wykonawca w Kluczowych Punktach Dostarczenia Danych dostarczy także 

dokumentację w formacie PDF oraz formacie CAD, wygenerowaną z modeli 3D w terminach 

określnych w Planie Wykonania BIM." O jaką dokumentację chodzi? Wykonawca realizuje z 

projektu powierzonego, nie tworzy nowej dokumentacji wykonawczej. 

Odpowiedź:  Dokumentację powykonawczą (tj. projekt wykonawczy z naniesionymi 

zmianami) w zakresie architektury i instalacji. 

 

Pytanie 67: 

Do jakich celów będzie wykorzystywana platforma CDE na etapie gwarancji? 

Odpowiedź:  Jako repozytorium plików. 

 

Pytanie 68: 

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „zakończenie prac nad zadaniem" użyte w punkcie 10.1.3. 

EIR 

Odpowiedź:  Przez “zakończenie prac nad zadaniem” należy rozumieć otrzymanie decyzji 

o pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

Pytanie 70: 

Proszę o informację na jakiej podstawie będzie dokonana weryfikacja osiągnięcia celu 

„zmniejszenia ilości odpadów powstałych w procesie budowy obiektu dzięki zastosowaniu BIM" 



Odpowiedź:  Zamawiający oczekuje przedstawienia raportu zawierającego informacje 

dotyczące ilości wytworzonych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia. Raport ten 

będzie podstawą do analizy porównawczej, która pozwoli na weryfikację osiągnięcia celu. 

 

Pytanie 72: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako spełnienie celu opisanego w EIR pkt.4 poz.l 

tabela: „Kontrola postępu prac w oparciu o model BIM. Wszystkie elementy wykonane na budowie 

powinny być na bieżąco wprowadzane do modeli BIM", uzupełnienie modelu o parametr terminu 

wykonania elementu i terminu odbioru elementu. 

Odpowiedź:  Z punktu widzenia celu Zamawiającego jest to niewystarczające. Elementy 

wykonane na budowie powinny wiernie odzwierciedlać stan faktyczny realizowanej 

inwestycji i zawierać wszystkie atrybuty (parametry) wymagane w tabeli LOD. W 

modelach wykonawczych przyjęte zostały materiały referencyjne, w ramach modelu 

powykonawczego i AIM należy podać materiały, które zostały wybudowane. Dla 

przykładu w zestawieniu drzwi okucia są opisane jako “wg wytycznych producenta”, w 

modelu powykonawczym oczekuje się podania informacji na temat modelu i producenta 

danego okucia. Model powykonawczy powinien zawierać również wszystkie odstępstwa 

od dokumentacji (idąc dalej tym tropem - np. powiększenie otworów drzwiowych ze 

względu na wymagania producenta). 

 

Pytanie 120: 

Czy Zamawiający wprowadzi do Umowy możliwość udzielania zaliczek? 

Uzasadniając powyższą zmianę Wykonawca wskazuje, że ustanowienie w niniejszej sprawie 

zaliczek pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny ofertowe. Wykonawca zwraca 

uwagę, że aktualnie następuje przyspieszony wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takich 

okolicznościach ustanowienie zaliczek pozwoli wykonawcy w szczególności dokonywać z 

wyprzedzeniem zamówień i zakupów niezbędnych materiałów i urządzeń. W przypadku braku 

zaliczek ryzyka ekonomiczne wynikające z szybkich wzrostów cen materiałów i usług budowlanych 

wykonawcy będą natomiast uwzględniać (i wliczać) w obliczanych cenach ofertowych. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wprowadzi możliwości udzielania zaliczek. 

 

Pytanie 121: 



Czy Zamawiający zrezygnuje z wskazanego w pkt 3.5.1. SWZ wymogu, że „W okresie gwarancji 

wykonawca jest również zobowiązany do dostawy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego działania urządzeń i instalacji zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia."? 

Uzasadniając powyższą zmianę Wykonawca wskazuje, że wskazana zmiana pozwoli 

Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny ofertowe. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazane 

koszty (materiałów eksploatacyjnych) są w długiej perspektywie czasu trudne do skalkulowania 

przez wykonawców. W konsekwencji wykonawcy wskazane koszty muszą kalkulować w 

zwiększonych kwotach i doliczać to do ceny ofertowej mając na uwadze zwiększone ryzyko wahań 

cenowych. Zamawiający ma natomiast możliwość samodzielnego bieżącego zakupu wskazanych 

materiałów eksploatacyjnych po potencjalnie bieżących cenach. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 123: 

W związku z wymogiem odbycia wizji lokalnej pkt 5, ppkt 5.1 SWZ, zwracamy się z prośbą o 

wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź:  Dodatkowa wizji lokalnej odbędzie się w terminie 27.06.2022 r. o godz.: 09:00.  

 

Pytanie 124: 

Zamawiający w dniu 24.05.2022 r. opublikował zmiany w postępowaniu - Tom III Dokumentacji 

projektowej z Opisem sprzętu medycznego (10. SST M SPECYFIKACJE BRANŻY 

TECHNOLOGII MEDYCZNEJ, 270-IP-ZB-XX-SP-M-98300), który zawiera znacznie szerszy 

zakres sprzętu, niż pierwotnie opublikowy w dniu 16.05.2022 Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest również 

dostawa, poniżej wymienionych sprzętów, w ilościach podanych w Spisie Specyfikacji Wyposażenia 

i Sprzętu Medycznego oraz czy jest to zamówienie podstawowe, czy opcjonalne: 

Jb9 Respirator średniej klasy M.032.00 M 10 

MZ2 Kardiomonitor średniej klasy M.033.00 M 44 

MZ7.1 Aparat do znieczulenia średniej klasy M.040.00 M 11 

MZre.11 Respirator do wentylacji dyszowej - zestaw anestezjologiczny M.282.00 M

 1 

MZkm.2 Kardiomonitor wysokiej klasy, typM - 19'' M.363.00 M 9 

MZkm.3 Kardiomonitor wysokiej klasy, typM - 22'' M.363.10 M 22 

MZre.4 Respirator wysokiej klasy, typD - na wózku M.482.00 M 16 



Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o wydzielenie powyższego zakresu przedmiotu 

zamówienia do odrębnego pakietu/części postępowania oraz umożliwienie składania ofert 

częściowych w postępowaniu, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność cen. 

Odpowiedź:  W zakres opcjonalnych dostaw Wykonawcy wchodzi tylko wyposażenie 

zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 do 5: 

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

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

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

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

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

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 125: 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa, 

poniżej wymienionych sprzętów, określonych pierwotnie w Opisie Przedmotu Zamówienia i 

Przedmiarach oraz wymienionych ponownie w dniu 24.05.2022 w Spisie Specyfikacji Wyposażenia 

i Sprzętu Medycznego oraz czy jest to zamówienie podstawowe, czy opcjonalne: 

MKp.1 Panel nadlozkowy jednostanowiskowy - standard M.034.00 M 155 

ML3.3 Lampa zabiegowa ścienna M.038.00 M 1 

MKk.1 Kolumna chirurgiczna M.073.00 M 5 

MKk.3 Kolumna anestezjologiczna M.074.00 M 8 

ML3.1 Lampa zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K) M.075.00 M 12 

ML3.2 Lampa zabiegowa - sufitowa (160000lux/5000K) M.076.00 M 2 

ML2.3 Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamerą zintegrowaną i ramieniem pod 

monitor M.077.00 M 8 

MKk1.1 Kolumna przyłóżkowa, typD - 1stanowiskowa M.080.00 M 9 

MKk2.1 Kolumna przyłóżkowa, typD - 2stanowiskowa M.080.20 M 17 

MKk.4 Kolumna anestezjologiczna M.189.00 M 1 

MKk.2 Kolumna chirurgiczna M.190.00 M 1 

ML2.1 Ramię sufitowe potrójne - Monitor 60", Lampa, Osłona M.191.00 M 1 

ML4.1 Ramię sufitowe, pojedyncze - na 2 monitory M.192.00 M 1 

MLdz.1 Lampa diagnostyczno zabiegowa, typH - na statywie jezdnym M.376.00

 M 1 



MKm.1 Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej terapii z urządzeniem do 

ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp infuzyinych M.079.00 M 16 

Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o wydzielenie powyższego zakresu przedmiotu 

zamówienia do odrębnego pakietu/części postępowania oraz umożliwienie składania ofert 

częściowych w postępowaniu, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność cen. 

Odpowiedź:  W zakres opcjonalnych dostaw Wykonawcy wchodzi tylko wyposażenie 

zawarte w przedmiarach robót z pakietów od 1 do 5: 

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

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

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

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

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

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej części zamówienia do odrębnego 

pakietu / części. 

 

1. Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.  

2. Termin składania i otwarcia ofert ulegnie zmianie na podstawie odrębnej czynności 

podejmowanej przez Zamawiającego.   

 
 

 

           Dawid Studencki  

Pełnomocnik Zamawiającego 
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