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   W S Z Y S C Y 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  

nieograniczonego na dobudowę, rozbudowę, przebudowę budynku Samodzielnego 
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Dotyczy kolumny anestezjologicznej: 
1. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w windę do 
podnoszenia aparatu anestezjologicznego zamiast regulowanej wysokości za pomocą 
ramienia? 
Odp.: Ze względu na obecność w windzie do podnoszenia aparatu 
anestezjologicznego elementu suwanego/wysuwanego, wrażliwego na kurz, 
bakterie etc. a w związku z tym  mniej higienicznego, Zamawiający nie dopuszcza 
wskazanego rozwiązania. 
 
2.  Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych –instalacja wod-kan rys. 01 rzut piwnic – 
przewiduje wymianę poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej w części 
istniejącej szpitala. 
 
Pytanie : 
 
Czy należy wycenić wymianę spodów kanalizacji sanitarnej oraz poziom wody w 
istniejącym budynku. 
 
Jeżeli Tak to czy budynek będzie wyłączony z eksploatacji. 
 
Przedmiary dołączone do przetargu nie odzwierciedlają wykonania demontażu, wymiany 
instalacji oraz odtworzenia substancji budowlanej. 
 
W opisie technicznym do projektu nie ma wzmianki na temat wymiany instalacji 
kanalizacji w istniejącym i czynnym budynku. 
 
 Odp.: Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych przewiduje wymianę poziomów 
kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej. Należy wycenić wymianę odpływów 
(spodów) kanalizacji sanitarnej w piwnicy oraz doprowadzenie wody w 
istniejącym budynku. Część budynku na którym będą prowadzone roboty będzie 
wyłączona z eksploatacji. Pozostała część budynku szpitala będzie funkcjonować. 
Przewody wodociągowe i kanalizacyjne do wymiany oznaczone są na rysunku nr 
01 dotyczącego instalacji wod-kan i umieszczona jest legenda z bardzo czytelnym 
opisem. Aby umożliwić pracę szpitala proponuje się wykonać obok instalację wod 
- kan a następnie przepiąć i zastąpić instalacje przeznaczoną do likwidacji. 
Roboty instalacyjne ujęto w branży instalacyjnej natomiast roboty 
odtworzeniowe w branżach budowlanych. 
 



 
 
 
3. W projekcie brak jest karty doboru lub parametrów technicznych jakie ma spełniać 
nowy węzeł  cieplny dla potrzeb CT 200 kW, bez podstawowych parametrów nie można w 
prawidłowy sposób dobrać i wycenić węzeł cieplny. 
 Odp.: Węzeł cieplny dla potrzeb CT o mocy 200 kW winien spełnić parametry 
ujęte w załączniku o nazwie „Parametry PEC Geotermia Podhalańska” 
wchodzącego w skład dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do 
SIWZ. 
 
4.  Jak należy wycenić roboty czy wg dołączonego przedmiaru czy dołączonego projektu 
wykonawczego (w przedmiarze znajdują się rozbieżności w stosunku do projektu 
wykonawczego) 
 Odp.: Zgodnie z pkt. 18 SIWZ. Przedmiar stanowi pomocniczy materiał 
poglądowy.  
 
5.  Czy przy ociepleniu dachu należy zastosować płyty ogniochronne krzemianowo- 
wapniowe gr. 2cm (zgodnie z opisem do projektu) czy gr. 5cm (zgodnie z przedmiarem). 
 Odp.:  Zgodnie z projektem należy zastosować płyty ogniochronne gr. 2 cm od 
góry oraz od dołu 2x2,5 cm = 5 cm. Czyli mamy płyty grubości 2 cm i 2 x 2,5 cm 
= 5 cm. Patrz rysunek architektoniczny nr 15 przekrój B-B i rysunek nr 14 
przekrój A-A. 
 
6.  Proszę o wyjaśnienie jaką stolarkę należy wycenić czy aluminiową czy PCV (oba opisy 
podano w projekcie). 
 Odp.: Stolarkę okienną należy wycenić jako PCV. Stolarkę drzwiową aluminiową. 
Stolarka okienna o parametrze izolacyjności akustycznej min. 36dB całego okna. 
 
7. Prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji na temat elementów żelbetowych 
konstrukcji. w udostępnionej dokumentacji nie ma załączonych plików z rysunkami 
szczegółowymi dla pozycji oznaczonych na rzutach w projekcie konstrukcyjnym takich jak 
na przykład pale – oznaczone pozycją nr 19. Czy Zamawiający posiada zestawienie stali 
zbrojeniowej? 
 Odp.: Zamawiający w wyniku zmiany treści SIWZ załączy do opisu przedmiotu 
zamówienia rysunki pn. „Rysunek pal żelbetowy” i „Zestawienie stali 
zbrojeniowej” wchodzące w skład dokumentacji projektowej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do SIWZ 
 
8. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów 
obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich 
producentów. 
 Odp.: Zgodnie z pkt. 3.9. siwz  oraz z § 10 ust. 3 projektu umowy ( zał. nr 10 do 
siwz) . 
 
9.  Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany 
materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie 
z istnienia ich wad). 
Odp.: Odnośnie urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie stałe zgodnie 
z § 10 ust. 3 projektu umowy ( zał. nr 10 do siwz) . Natomiast w zakresie 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zamawiający wymaga w okresie 
gwarancji wykonanie nieodpłatnych przeglądów z częstotliwością 2 razy do roku 
(obejmujące m.in. wymianę filtrów). Zamawiający zmieni odpowiednio § 10 
ust. 3 projektu umowy, o czym Wykonawców poinformuje niezwłocznie poprzez 
udostępnienie zmiany treści siwz na stronie internetowej. 
 
10. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowiązek wskazania przez Wykonawcę 
w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcy/com i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawczych, 
uzależniony jest od „zamiaru" i świadczy wyłącznie o zamiarze istniejącym w chwili złożenia 



 
 
 
oferty. Zatem jeśli Wykonawca potrafi na etapie składania ofert wskazać jednoznacznie 
zakres robót, który zamierza podzlecić do wykonania podwykonawcom, powinien to zrobić. 
Jeśli jednocześnie nie dokonał wyboru konkretnych podwykonawców do wykonania 
wskazanych zakresów, nie ma obowiązku wskazywania ich nazw i danych kontaktowych. 
Ponadto, zamiar ten nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie 
musi więc z niego skorzystać, tj. zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie mimo, 
iż zamierzał z podwykonawstwa (nie oferując potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. Z 
drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili składania oferty nie 
przesądza o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. Powyższe, 
koresponduje z treścią art. 36b ust. la ustawy PZP oraz znajduje potwierdzenie w wyrokach 
KIO z dn. 13.02.2017 r„ sygnatura akt 192/17 oraz z dn. 22.02.2017 r., sygnatura akt 
234/17. W związku z powyższym:  
 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie 
są znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to Wykonawca nie ma obowiązku podania 
pełnych nazw firm podwykonawczych. (Chodzi oczywiście o sytuację, w której Wykonawca 
nie korzysta z zasobu podmiotu trzeciego do spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu).  
Odp. Zgodnie z pkt 23 siwz w zw. z pkt 11.1.4 i 11.3.5 siwz i § 5 projektu umowy. 
 
11. Roboty Budowlane: 
Poz. 112 Montaż konstrukcji stalowej, podparć zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 
kg- analogia do 5t w ilości 0,8t, w podstawie wyceny brak samej konstrukcji stalowej. Czy 
należy ją wycenić w tej pozycji? 
 Odp.: Poz. 112 Montaż konstrukcji stalowych dotyczy montażu 2 wind 
towarowych i 1 windy osobowej. 
 
12. Roboty Budowlane: 
Poz. 113 Montaż konstrukcji, podparć zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg- 
analogia do 5t w ilości 5,0t, w podstawie wyceny brak samej konstrukcji stalowej. Czy 
należy ją wycenić w tej pozycji? 
 Odp.:  Poz. 113 Konstrukcję stalową należy przyjąć zgodnie z kartą techniczną 
dla danego rodzaju windy. 
 
13. Branża sanitarna - Biały montaż i baterie w przedmiarze opisane jako "o wyższym 
standardzie", w dokumentacji brak dokładnego opisu tych urządzeń. Prosimy o 
uszczegółowienie parametrów lub podanie typów urządzeń. 
 Odp.:  Każdy materiał przed dostarczeniem na budowę musi być zatwierdzony 
przez inwestora w tym również przybory sanitarne. W związku z powyższym 
Inwestor informuje, że będzie domagał się wbudowania materiałów 
dopuszczonych do użytkowania w obiektach służby zdrowia, m.in. umożliwiające 
utrzymanie zwiększonego reżimu ochrony sanitarnej, obejmujące systemy 
oszczędzania wody. Wyceniając przybory należy mieć powyższe na uwadze. 
  
14. Branża sanitarna - Brak w przedmiarze baterii umywalkowych łokciowych w ilości 38 
szt. Czy można samodzielnie dopisywać pozycje i traktować kosztorys jako pomocniczy? 
Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 Odp.: W przedmiarze nr 14 Instalacje sanitarne pod pozycją 1.19 znajduje się 
38 szt. baterii łokciowych 
 
15. Pozycja 183 kosztorysu budowlanego  Zabezpieczenie przeciwpyłowe, wilgociowe i 
uderzeniowe wraz z ubezpieczeniem 
Odp.: Zabezpieczenie przeciwpyłowe, wilgociowe i uderzeniowe wraz z 
ubezpieczeniem dotyczy urządzeń RTG i Tomografu komputerowego. W zakres 
robót  wchodzi zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniami na czas robót 
związanych z rozbiórką do czasu przeniesienia przez Wykonawcę w miejsce 



 
 
 
skazane przez zamawiającego. Ubezpieczenie sprzętu po stronie Zamawiającego 
(pkt 3.3.1 SIWZ).  
 
16. 1. Pozycja 182  kosztorysu budowlanego  Wykończenie sali RTG i tomografu z 
wyłożeniem stropów i fragmentów ścian osłonami z ołowiu  prosimy o podanie ilości jaka 
należy przyjąć w tej pozycji oraz załączenie rysunków szczegółowych wykończenia. 
 Odp.: Wykończenie sali RTG i tomografu komputerowego z wyłożeniem stropów 
i fragmentów ścian. 
Na ścianach istniejących bez zmian. Na stropach nie występuje konieczność 
płyt ołowianych. Płyty ołowiane należy zamontować w tylko miejscu 
zamurowanych okien. Należy ułożyć płyty g-k z rdzeniem ołowianym grubości 2 
mm. Nowe drzwi do sali RTG gr osłony ołowiowej 2,5mm.   
 
17.   Pozycja 184  kosztorysu budowlanego MONTAŻ KURTYN PPOŻ prosimy o załączenie 
zestawienia  kurtyn zawierającego wymiary i specyfikacje techniczną . 
 Odp.: Na istniejącej elewacji należy zamontować następujące kurtyny p. poż : 
1) 2,5 x 2,36 = 5,9 m2 – 4 szt. 
2) 1,8 x 1,9 = 3,34 m2 - 1 szt. 
3) 3,65 x 2,36 = 8,59 m2 - 4 szt. 
4) 3,4 x 0,95 = 3,23 m2 – 1 szt. 
 
18. Prosimy o załączenie geologii i dokumentacji do wykonania pali wierconych 
 Odp.: Zamawiający w wyniku zmiany treści SIWZ załączy do opisu przedmiotu 
zamówienia „Dokumentacja geologiczna” wchodzące w skład dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
19. Czy stoły operacyjne należy uwzględnić w wycenie? 
 Odp.: Tak, zgodnie z pkt 18.2 siwz. 
 
20. W  jakiej pozycji należy wycenić zabudowę meblową pomieszczenia P12 - załącznik 
nr 1 St 
Odp.: Zgodnie z pkt 18.6 siwz „Cena oferty, wykazana przez wykonawcę w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych (TER) ma obejmować wszystkie nakłady związane z 
wykonaniem robót wynikających wprost z dokumentacji projektowej ( PB+PW + 
STWiOR), jak również te nieujęte w dokumentacji, a bez których nie można 
wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego 
wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z 
normami i obowiązującymi przepisami. Zamawiający informuje, że przedmiary 
załączone do siwz w załączniku nr 1 są pomocniczym materiałem poglądowym.” 
Pozycję należy wycenić w pkt 5 TER.  
 
21. W  jakiej pozycji należy wycenić zabudowę meblowa pomieszczenia P16 - załącznik 
nr 1 St 
 Odp.: Jak w pytaniu nr 20 
 
22. W opisach jest wzmianka o ochronie radiologicznej, ale nigdzie nie ma 
wyszczególnienia dla drzwi oraz ścian nt. stopnia ochrony radiologicznej. Prosimy o 
informację w tej sprawie. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 16 
23. Drzwi 2-skrzydłowe D75 i D76 mają szerokość światła przejścia 1300 mm i mają być 
z automatami. Niestety dla tej szerokości nie jest możliwe zastosowanie napędów - min. 
szerokość przejścia to 1566 mm aby zastosować napęd dla obydwu skrzydeł. W tym 
przypadku zalecana jest zmiana szerokości drzwi lub drzwi z niesymetrycznym podziałem 
i napędem tylko przy skrzydle czynnym ? 



 
 
 
Odp.: Wg. uzyskanych informacji przez Zamawiającego na rynku są dostępne 
drzwi 2 – skrzydłowe o szerokości i parametrach zgodnych z projektem. 
Wymagane parametry drzwi pozostają bez zmian.  
 
24. Branża sanitarna - W opisie projektu instalacji wentylacji wspomniano o stropach 
laminarnych w salach operacyjnych. Brak szczegółowego opisu zawierającego parametry 
urządzenia, ilość, brak również pozycji w przedmiarze.  Prosimy o uzupełnienie. 
Odp.: Sufit laminarny w ilości 3 sztuk znajduje się w kosztorysie „Budowa sal 
operacyjnych” w dziale „Urządzenia i wyposażenie medyczne” pod pozycją 1.12. 
Opis sufitu: „Sufit laminarny o wymiarach 30/4 wyposażony w filtr gr. 80 mm       
z dwoma kanałami wentylacyjnymi o wym. 130x260 mm”. 
 
25. W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej odnośnie wymiarów 
dotyczących projektu więźby dachowej proszę o zamieszczenie uszczegółowionej 
dokumentacji w w/w zakresie wraz z zestawieniem drewna. 
Odp.: Szczegółowa dokumentacja techniczna jest w branży architektonicznej        
i konstrukcyjnej wraz z wymiarami przekrojów poprzecznych 
Poniżej podajemy zestawienie drewna na konstrukcje więźby dachowej 
• kleszcze wym. 8x20 cm – 1,95 m3 
• słupy wym. 20x20 cm – 11,5 m3 
• miecze wym. 16x16 cm – 7,5 m3 
• krokwie wym. 10x20 cm – 31 m3 
• krokwie koszowe i narożne wym. 10x20 cm – 9,2 m3 
• jętki wym. 8x16 cm – 1,8 m3 
• płatwie dolne, górne i środkowe wym. 20x24 cm – 22,6 m3 
 
26. Prosimy o informację na temat wyposażenia objętym postępowaniem: Czy całość 
wyposażenia jest ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ: 09_Wyposażenie stałe_Przedmiar.pdf 

Odp.: Tak.  
 
27. Czy w elementach przeznaczonych do rozbiórki występują elementy azbestowe? 
Odp.: W elementach przeznaczonych do rozbiórki nie stwierdzono azbestu 
 
28. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju stolarki okiennej. Zestawienie stolarki 
mówi o stolarce aluminiowej lub PCV, a natomiast przedmiar mówi o aluminiowej. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 6. 
 
29. Prosimy o sprecyzowanie informacji odnośnie dźwigu w zakresie parametrów 
technicznych oraz rodzaju napędu. 
Odp.: Należy przyjąć następujące dźwigi: 
• dźwig osobowy 6 – przystankowy o udźwigu 2000 kg lub 26 osób z montażem i 
uruchomieniem (w załączniku przesłano schemat dźwigu osobowego) 
• dwa dźwigi towarowe z trzema przystankami o udźwigu 300 kg jeden. Dźwigi 
towarowe powinny spełniać następujące parametry: 
  - szerokość i głębokość w świetle min. 70 cm 
  - wymiary drzwiczek: 0,7x1,3 m 
Wszystkie dźwigi powinny posiadać pełną automatykę, być dopuszczone do eksploatacji 
w szpitalach i wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający w wyniku zmiany treści 
SIWZ załączy do opisu przedmiotu zamówienia rysunek pn. „Winda osobowa” 
wchodzące w skład dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 
 
30. Prosimy o uszczegółowienie dla zabezpieczeń ścian w narożniki ochronne, płyty 
ochronne i odbojoporęcze. Prosimy o wskazanie lokalizacji dla wskazanych zabezpieczeń. 
Odp.: Zabezpieczenie ścian w narożniki ochronne, płyty ochronne i odbojoporęcze 
zostało oznaczone na załączonych rysunkach. Zamawiający w wyniku zmiany 
treści SIWZ załączy do opisu przedmiotu zamówienia rysunki pn. „Zabezpieczenia 



 
 
 
i odbojnicoporęcze” wchodzące w skład dokumentacji projektowej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
31. W związku z brakiem szczegółowych informacji w projekcie prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji projektowej o projekt palowania. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 7. 
 
32. Czy w zakresie wyrobów medycznych Wykonawca do oferty może przyjąć mieszaną 
stawkę VAT? 
Odp.: W odniesieniu zarówno do robót budowlanych jak i urządzeń medycznych 
objętych zamówieniem należy przyjąć stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
33. 1.5 Pracownia Endoskopii 
         Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanych kolumny endoskopowej 
wyposażonej w hamulce pneumatyczne przegubów w których każda posiada wysięgnik 
obrotowy dwuramienny o zasięgu 1600mm w osiach łożysk i udźwigu min. 180kg , 
konsolę z mediami którą samą tylko można obciążyć dodatkową wagą o masie min. 
150kg. Drugie ramię kolumny realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie min. 
500mm wraz z podwieszoną konsolą. Ponadto konsola kolumny będzie wyposażona w 
media gazowe i elektryczne zainstalowane na bocznych ścianka z aluminium: 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Tlen, O2 - standard DIN lub AGA do uzgodnienia 
z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Spr. Powietrze, AIR - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 3 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - AGSS - odciąg gazów poanestetycznych z 
aktywnym inżektorem zainstalowany na tylnej ścianie konsoli 
- 12 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  
- 12 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 3 x miejsce na dodatkowe gniazda niskoprądowe 
- 2 x szyna medyczna dł. 300mm  
Do wspólnej płyty interfejsowej zainstalowana oś centralna z dwoma wysięgnikami dla 
dwóch monitorów LCD o wadze od 8 do 17kg z uchwytami VESA 75 lub VESA 100. 
Odp.: W części pytania dotyczącej mediów gazowych i elektrycznych 
zainstalowanych na wskazanej w pytaniu kolumnie, specyfikacja nie odbiega od 
specyfikacji zamawiającego (pkt. 1.5).  
Zasięg proponowanej kolumny 1600mm nie odbiega istotnie od wymaganego 
1700 mm – tym samym Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
 
34. 2.11/2.13/2.16 Sala Operacyjna 
Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanych kolumn gdzie w skład zestawu 
wchodzą 2 głowice - endoskopowa i chirurgiczna. Każda ze stron kolumny wyposażona 
jest w hamulce pneumatyczne przegubów w których każda posiada wysięgnik obrotowy 
dwuramienny o zasięgu 1600mm w osiach łożysk i udźwigu min. 180kg , konsolę z 
mediami którą samą tylko można obciążyć dodatkową wagą o masie min. 150kg. Drugie 
ramię kolumny realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie min. 500mm wraz z 
podwieszoną konsolą.  
Konsola kolumny po stronie endoskopowej będzie wyposażona w media gazowe i 
elektryczne zainstalowane na bocznych ścianka z aluminium: 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Spr. Powietrze, AIR - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 12 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  



 
 
 
- 12 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 4 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 2 x miejsce na dodatkowe gniazda niskoprądowe 
- 2 x szyna medyczna dł. 300mm 
- 2 x oświetlenie nawigacyjne 
- uchwyt do sterowania kolumną 
- boczne ściany konsoli na których zainstalowane są punkty poboru gazów medycznych i 
gniazda elektryczne z aluminium anodowanego elektrochemicznie 
- 1 x wózek endoskopowy z 4 półkami w tym jedna z szufladą 
 Konsola kolumny po stronie chirurgicznej będzie wyposażona w media gazowe i 
elektryczne zainstalowane na bocznych ścianka z aluminium: 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Spr. Powietrze, AIR - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  
- 4 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 1 x miejsce na dodatkowe gniazda niskoprądowe 
- 2 x szyna medyczna dł. 300mm 
- 1 x półka 450x550mm z bocznymi szynami medycznymi 
- 1 x półka 450x550mm z bocznymi szynami medycznymi i szufladą 
- 1 x uchwyty na kable 
- boczne ściany konsoli na których zainstalowane są punkty poboru gazów medycznych i 
gniazda elektryczne z aluminium anodowanego elektrochemicznie 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, iż w zakresie strony 
endoskopowej  wymóg ilości miejsc przygotowanych pod instalację w przyszłości 
dodatkowych gniazd niskoprądowych w ilości  3 szt. pozostaje bez zmian; wózek 
endoskopowy ma być mocowany do części endoskopowej uchwytem (ponieważ 
wózki mają być wymienne, a nie przymocowane na stałe – chodzi o możliwość 
stosowania różnie wyposażonych wózków wymiennych do różnych typów 
operacji). Proponowany zasięg ramienia 1600mm – Zamawiający nie dopuszcza. 
W zakresie udźwigu – parametr sugerowany w pytaniu Zamawiający dopuszcza.  
W zakresie strony chirurgicznej – media gazowe i elektryczne spełniają 
specyfikacje, poza wymaganą ilością miejsc przygotowanych pod instalację w 
przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – podano 1 szt, Zamawiający 
wymaga 2 szt. i ten wymóg pozostaje bez zmian. Ponadto Zamawiający nie 
dopuszcza proponowanego uchwytu na kable, ponieważ   wymaganym 
rozwiązaniem jest system schowków na kable – w celu zachowania jak 
największego porządku w okolicy kolumny.  
 
 
35. 2.11/2.13/2.16 Sala Operacyjna 
Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanej kolumny  anestezjologicznej 
wyposażonej w hamulce pneumatyczne przegubów w których każda posiada wysięgnik 
obrotowy dwuramienny o zasięgu 1600mm w osiach łożysk i udźwigu min. 300kg , 
konsolę z mediami którą samą tylko można obciążyć dodatkową wagą o masie min. 
200kg. Konsola kolumny wyposażona w windę do podnoszenia aparatu 
anestezjologicznego. Ponadto konsola kolumny będzie wyposażona w media gazowe i 
elektryczne zainstalowane na bocznych ściankach z aluminium: 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Tlen, O2 - standard DIN lub AGA do uzgodnienia 
z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Spr. Powietrze, AIR - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 3 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 



 
 
 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - AGSS - odciąg gazów poanestetycznych z 
aktywnym inżektorem zainstalowany na tylnej ścianie konsoli 
- 8 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  
- 8 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 2 x uchwyty na kable  
- 2 x szyna medyczna 
- 1 x drążek infuzyjny zwieszakiem na 4 kroplówki 
- 2 x oświetlenie nawigacyjne 
Do wspólnej płyty interfejsowej zainstalowana oś centralna z wysięgnikiem dla monitora 
LCD o wadze do 17kg z uchwytem VESA 75 lub VESA 100. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zasięgu 1600mm, rozwiązania windy ze 
względów higienicznych (element wysuwany/wsuwany w windzie wrażliwy na 
zabrudzenia i kontaminację) oraz w zakresie zaopatrzenia w media i gazy nie 
dopuszcza braku gniazda podtlenku azotu i brak miejsc przygotowanych  pod 
instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych.  
 
36.  3.13/3.14 Sala Pooperacyjna, wzmożony nadzór 
Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanej kolumny dla dwóch stanowisk 
dedykowanej do sali wzmożonego nadzoru, wyposażonej w obrotową konsolę w zakresie 
min. 330 stopni i udźwigu - masie jaka można obciążyć samą tylko konsolę min. 150kg. 
Konsola kolumny będzie wyposażona w media gazowe i elektryczne zainstalowane na 
bocznych ściankach z aluminium: 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Tlen, O2 - standard DIN lub AGA do uzgodnienia 
z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Spr. Powietrze, AIR - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 12 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  
- 12 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 4 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 2 x miejsce na dodatkowe gniazda niskoprądowe 
- 2 x szyna medyczna 
- 2 x półka 450x550mm z bocznymi szynami medycznymi 
- 2 x szuflada zainstalowana pod półką 
- 2 x wysięgnik obrotowy do mocowania drążka 
- 2 x drążek infuzyjny z wieszakiem obrotowym na min. 4 kroplówki 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
37. 3.13 Sala Pooperacyjna, wzmożony nadzór 
Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanego pionowego panelu medycznego 
wykonanego z aluminium anodowanego, dedykowanego do sali wzmożonego nadzoru i 
wyposażonego w media gazowe i elektryczne zainstalowane na jednej lub wg życzenia 
Zamawiającego dwóch ściankach: 
- 2 x punkt poboru gazów medycznych - Tlen, O2 - standard DIN lub AGA do uzgodnienia 
z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - Spr. Powietrze, AIR - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 8 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  
- 8 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 2 x miejsce na dodatkowe gniazda niskoprądowe 
- 2 x szyna medyczna 
- 1 x półka 450x550mm z bocznymi szynami medycznymi 



 
 
 
- 1 x szuflada zainstalowana pod półką 
- 1 x wysięgnik obrotowy do mocowania drążka 
- 1 x drążek infuzyjny z wieszakiem obrotowym na min. 4 kroplówki 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
38. 4.3 Sala 1 czteroosobowa ( panel typ 1) 
Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanego poziomego panelu medycznego dł. 
1900mm wykonanego z aluminium anodowanego, dedykowanego do sal chorych i 
wyposażonego w media gazowe i elektryczne: 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - Tlen, O2 - standard DIN lub AGA do uzgodnienia 
z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - Spr. Powietrze, AIR - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 6 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  
- 4 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 1 x miejsce na dodatkowe gniazda niskoprądowe 
- 1 x szyna medyczna długości panelu 
- 1 x oświetlenie miejscowe o mocy 1x36W z zapłonem elektronicznym EVG i 
wyłącznikiem na froncie panelu 
- 1 x drążek infuzyjny z wieszakiem obrotowym na min. 4 kroplówki 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
39. 4.11/4.14/4.17/4.19 Sale chorych ( panel typ 2) 
Prosimy o dopuszczenie powszechnie stosowanego poziomego panelu medycznego dł. 
1900mm wykonanego z aluminium anodowanego, dedykowanego do sal chorych i 
wyposażonego w media gazowe i elektryczne: 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - Tlen, O2 - standard DIN lub AGA do uzgodnienia 
z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 1 x punkt poboru gazów medycznych - Próżnia, VAC - standard DIN lub AGA do 
uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem  
- 2 x gniazdo ekwipotencjalne, PE 
- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat6 
- 1 x miejsce na dodatkowe gniazda niskoprądowe 
- 1 x oświetlenie ogólne o mocy 1x54W z zapłonem elektronicznym EVG i wyłącznikiem 
na froncie panelu 
- 1 x oświetlenie miejscowe o mocy 1x36W z zapłonem elektronicznym EVG i 
wyłącznikiem na froncie panelu 
- 1 x oświetlenie nocne LED z wyłącznikiem na ścianie sali 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
40. Proszę o wyjaśnienie odnośnie kryterium wyboru ofert: 
 
1) Dotyczy podpunktu: 2.2 SIWZ 
Proszę o określenie jakimi środkami dysponuje Zamawiający gdyż kryterium wyboru ofert 
w dużym procencie zależne jest od doświadczenia Kierowników Robót 25% co w znaczący 
sposób może wpłynąć na wysokość Zamówienia. Proszę również o określenie czy 
Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony w przypadku gdy Kierownik 
Budowy wykaże się doświadczeniem w Kierowaniu robotami w okresie np 30lat oraz na 
podstawie oświadczenia Kierownika i wykazu zatrudnienia w danej firmie aktualnie 
nieistniejącej. 
Odp.: Zamawiający w sposób jasny i precyzyjny opisał sposób oceny ww. 
kryterium, którym będzie się kierował przy wyborze oferty, nie określając przy 
tym doświadczenia w latach. Wszystkie wymagane informacje dla oceny w tym 



 
 
 
kryterium należy podać w zał. nr 2 a do siwz, brak tych informacji spowoduje 
brak przyznania punktów.  
Natomiast warunek udziału w postępowaniu odnośnie kierowników 
budowy/robót jest określony w pkt 9.1.2.3 lit b siwz i tam również Zamawiający 
nie wymaga min. doświadczenia określonego w latach. Dokumentem na 
potwierdzenie warunku jest wykaz osób, zgodnie z pkt 11.3.1 lit. b siwz. 
 
41. Brak dokumentacji zestawienia stali. Prosimy o dołączenie. 
Odp. Jak w pytaniu nr 7. 
 
42. Prosimy o dołączenie projektu geologii. 
Odp. Jak w pytaniu nr 18. 
 
43. W dokumentacji brak zestawienia drewna więźby dachowej. Prosimy o dołączenie. 
Odp.  Jak w pytaniu nr 25. 
 
44. Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych belek, słupów, podciągów, 
stropów, nadproży wraz zestawienia stali zbrojeniowej. 
Odp. Jak w pytaniu nr 7. 
 
45. Prosimy o udostępnienie pełnego opisu konstrukcji, są tylko 2 części. 
Odp. Rysunki konstrukcyjne znajdują się w projekcie w części konstrukcyjnej. 
 
46. Prosimy o uzupełnienie pozwolenia wycinki drzew. Oraz czy należy przyjąć opłatę 
administracyjną. 
Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew. Wycinka została już 
wykonana.  
 
47. Z jakiego materiału należy zrobić wykończenie stolarki, aluminium czy PCV? Według 
przedmiaru aluminium, według opisu PCV. 
Odp. Jak w pytaniu nr 6 
 
48. W przedmiarze „Roboty ziemne i fundamentowe” w pozycji 1.2.1 średnica pal 
powinna być 400mm według projektu zamiennego, a jest wpisana 60mm. Obmiar 
powinien być 112,00m. 
Odp. Proszę przyjąć średnice pali Ф60 mm. Ilość proszę przyjąć zgodnie z 
dokumentacja projektową. Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy.   
 
49. W przedmiarze „Roboty ziemne i fundamentowe” w pozycji 1.2.10 obmiar powinien 
być 82,704m3 
Odp. Ilość proszę przyjąć zgodnie z dokumentacja projektową. Przedmiar ma 
charakter wyłącznie pomocniczy.   
 
50. Panele sufitowe w opisie wpisane jako cynkowane, w przedmiarze jako kwasoodporne 
jakie należy wycenić ?  
Odp. Panele sufitowe należy przyjąć ze stali kwasoodpornej 
 
51. Dział 4,8 kosztorysu budowlanego pozycje 185 do 190 zawiera montaż w jakiej pozycji 
należy uwzględnić dostawę tych elementów? Proszę o określenie parametrów jakie mają 
spełniać:  narożników 50x50, płyty ochronne, płyt odbojoporęczy, końcówki  standardowe, 
uchwyty.  
Odp. Montaż elementów należy uwzględnić w pozycji nr 4 TER. Zamawiający 
w wyniku zmiany treści SIWZ załączy do opisu przedmiotu zamówienia opis 
pn.„Technologia tabela XIV” wchodzące w skład dokumentacji projektowej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 
 



 
 
 
52. Wykładzina podłogowa elastyczna z wywinięciem na ściany do stosowania w 
szpitalach proszę o podanie minimalnych parametrów jakie mają spełnić wykładziny . 
Odp. Zamawiający w wyniku zmiany treści SIWZ załączy do opisu przedmiotu 
zamówienia opis pn. „Parametry wykładziny” wchodzące w skład dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 
 
53.  Czy w cenie należy uwzględnić dostawę myjnia ultradźwiękowa, myjnia dezynfektor 
sterylizator parowy, plazmowy , lampę UV, dwuczaszowa lampa sufitowa operacyjna,  
Odp. Zgodnie z pkt 18 w zw. pkt 3.3.10  SIWZ. 
 
54. Wykładzina podłogowa  prądoprzewodzącej z wywinięciem na ściany do stosowania w 
szpitalach proszę o podanie minimalnych parametrów jakie mają spełnić wykładziny . 
Odp. Jak w pytaniu 52. 
 
55. Pozycja kosztorysu 213 Wysokoodporny system auto - sterylny zamontowany na 
podłożu płyta gipsowa lub tynk gipsowy prosimy o określenie zakresu prac jaki należy 
wycenić w tej pozycji  
Odp. Wysokoodporny system auto-sterylny dotyczy malowania farbą 
bakteriobójczą podłoża z płyt gipsowych lub tynku gipsowego. Powierzchnia 
ścian do malowania wynosi 250 m2 zgodnie z projektem technologicznym Tabela 
nr 1  
 Technologia wykonawstwa: 
1) malowanie podkładem penetracyjnym 
2) farba akrylowa lateksowa w systemie aplikacji w 2 warstwach 
Zgodnie z opisem pn. „Technologia tabela XII” wchodzące w skład 
dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 
 
56. Proszę o wyjaśnienie jakie mają być wymagania stolarki dopuszczonej w służbie 
zdrowia, zapis taki występuje w dokumentacji a szczegółowych danych nie ma. Proszę o 
uzupełnienie.  
Odp.: Stolarka ma posiadać atest higieniczny dopuszczenia do użytkowania w 
obiektach służby zdrowia. 
 
57. Z uwagi na duży zakres zamówienia oraz ryczałtowy charakter, proszę o wydłużenie 
okresu składania ofert w celu wykonania rzetelnej wyceny. 
Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SIWZ, którą niezwłocznie 
udostępni na swojej stronie internetowej.  
 
58. Branża sanitarna: 
1) Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że koszt przedłużenia gwarancji na 
roboty budowlane na 36, 48, 60, 72 m-ce obejmuje także urządzenia wentylacyjne i 
klimatyzacyjne oraz instalacji gazów medycznych 
Odp.: Gwarancja o której mowa w pkt. 3.9 w zw. z pkt. 19.2.2 SIWZ obejmuje 
całość robót budowlano-montażowych w tym urządzenia wentylacyjne, 
klimatyzacyjne i gazów medycznych.  
 
2) Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że koszt przeglądów serwisowych i 
koszt materiałów eksploatacyjnych urządzeń wentylacyjnych , klimatyzacyjnych urządzeń 
i sprzętu gazów medycznych w okresie gwarancji leży po stronie Zamawiającego. 
Odp.: Jak w pytaniu nr 9. 
 
3) Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie opłaty przyłączeniowe są po stronie 
Zamawiającego - w przeciwnym przypadku prosimy o podanie kwot, które należy przyjąć 
do oferty z tytułu opłat przyłączeniowych 
Odp.: Tak. Opłaty przyłączeniowe ponosi Zamawiający. 
 



 
 
 
4) Czy inwestor jest w posiadaniu wszystkich działek/ praw do wejścia w teren, na 
których będzie prowadzona inwestycja 
Odp.: Tak.  
 
5) Prosimy o potwierdzenie, że projekt przedmiotowej inwestycja posiada uzgodnienia 
rzeczoznawcy p.poż. i rzeczoznawczy sanitarnego. 
Odp.: Tak 
 
6) Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty przekładek i istniejącej 
infrastruktury leżą po stronie Zamawiającego. 
Odp.: Przekładka kabla energetycznego nn. i sieci cieplnej została wykonana 
przez Zamawiającego i nie jest objęta zakresem inwestycji. Pozostałe 
przekładki i przyłącza po stronie Wykonawcy.  
 
7) Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja sieci ciepłowniczej podana w warunkach 
technicznych Geotermia Podhalańska z dnia 14.05.2013r. nr pisma LDz.PEC GP/DI/ 
1620/2013 jest po stronie Zamawiającego 
Odp.: Tak. Przekładka została już wykonana.  
 
59. Prosimy o wyjaśnienie czy kolumna endoskopowa opisana w opisie przedmiotu 
zamówienia zał. nr 1 do siwz w pliku ST kolumna endoskopowa - załącznik nr 3 jest 
przedmiotem dostawy? 
Odp.: Nie. Zgodnie z projektem należy wykonać wyłącznie doprowadzenie 
instalacji do punktu montażu kolumny. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
Zmianę treści siwz Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP, 
niezwłocznie udostępni na stronie internetowej www.szpitalsokolowski.pl . 
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