
Nr sprawy: 92/PNP/DOT/2022                                  Sosnowiec,  19.01.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
pn..„Modernizacja  pomieszczeń  Prosektorium  i  Pracowni  Histopatologicznej  wraz  z  wyposażeniem
pod  Zakład  Patomorfologii  w  WSS  nr5  im.  Św.  Barbary  w  Sosnowcu  –  Etap  I  (modernizacja
pomieszczeń Prosektorium)”– Zaprojektuj, wybuduj i wyposaż

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  nr  5  im.  Św. Barbary  w Sosnowcu,  zgodnie  z  art.   284 ust.  1,  2  i  6  ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz
z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga doprowadzenia instalacji sprężonego powietrza do remontowanych pomieszczeń? Jeśli tak
to proszę o wskazanie konkretnych miejsc.  
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje  że,  wymaga  wykonania  instalacji  sprężonego  powietrza  podtynkowo  dla  przedmiotowych
pomieszczeń.   Zamawiający wymaga  3 punktów  (sali sekcyjnej – 2 pkt,  pomieszczeniu do mycia tac. 1 pkt.)

Pytanie 2 
Jeśli  Zamawiający  wymaga  doprowadzenia  instalacji  sprężonego  powietrza  do  remontowanych  pomieszczeń,  to
proszę o określenie co ma być źródłem zasilania np. osobna sprężarka powietrza technicznego lub szpitalna sieć
powietrza technicznego ?  
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje  że,  źródłem  powietrza  ma  być  osobna  nie  zależna  instalacja.  Składająca  się  z  :  2  szt  -
Sprężarek spiralnych ( bez olejowa)  ( układ pracy na przemienny),  nadrzędny sterownik , ze zbiornikiem i filtrami
wstępnym oraz sterylnym z elektronicznym zrzutem kondensatu oraz separatorem oleju oraz osuszaczem powietrza.
Lokalizacja maszynowni w piwnicach pod pomieszczeniami prosektorium. Dobór parametrów technicznych wg projektu
branżowego który stanowi przedmiot postępowania. Pomieszczenie przeznaczone na sprężarkę ma być wygrodzone i
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

ZESTAW 2

Pytanie 1 
W  związku  z  chęcią  zapoznania  się  z  całą  dokumentacja  przetargową  dotyczącą  w/w  postępowania  proszę  o
udostępnienie załączników (wzorów dokumentów) które będą stanowić integralną cześć umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu udostępnia : 
Protokół odbioru dokumentacji projektowej 
Protokół odbioru zamontowanego sprzętu 
Protokół odbioru częściowego robót budowlanych
Końcowy protokół odbioru robót budowlanych
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zamawiający informuje, że załącznikami do umowy są :
Załącznik nr 1  - Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Załącznik nr 2 – Wykaz zamontowanych w Prosektorium urządzeń  
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru dokumentacji projektowej 



Załącznik nr 4 -  Protokół odbioru zamontowanego sprzętu 
Załącznik nr 5 -  Protokół odbioru częściowego robót budowlanych
Załącznik nr 6 -  Protokół odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 7 -  Wykaz pracowników wykonujących czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy
Załącznik nr 8 -  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 9 -  Zasady przestrzegania  wymagań z zakresu ochrony środowiska obowiązujących na terenie – 
udostępnione w trakcie podpisania umowy 
Załącznik nr 10- wykaz sprzętu i urządzeń -specyfikacja wyposażenia  

ZESTAW 3

Architektura: 

Pytanie 1 
Proszę o potwierdzenie, że dla  drzwi przesuwnych - opisanych jako "z napędem ręcznym"; konieczne zastosowanie
automatyki sterowanej z CSP zgodnie z wymaganiami ewakuacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że  wymaga zastosowania automatyki sterowanej z CSP zgodnie z wymaganiami ewakuacji.

Pytanie 2 
Dla sali sekcyjnej wymagana powierzchnia okien 1:6 powierzchni sali (czyli 6m2); w koncepcji nie jest spełniony waru-
nek - zapis PFU "W przypadku braku możliwości spełnienia wymogu, należy wystąpić do wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego o odstępstwo od wymagań ustalonych w rozporządzeniu"
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 10,04,1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w za-
kładach anatomii patalogicznej, w prosektorach oraz pracowniach histopatologicznych i histochemicznych w par.22 
pkt.2 zapisano:
Zezwolenia na odstępstwa od wymagań określonych w par. 2,3,4,5,i 6 mogą dotyczyć wyłącznie zakładów (pracowni) 
istniejących w dniu wejścia w życie Rozporządzenia
W związku z powyższym nie ma podstaw prawnych na uzyskanie odstępstwa o którym napisano w PFU, chyba, że Za-
mawiający potwierdza, że przedmiotowa pracownia powstała przed 10,04,1972r.
Odpowiedź:
Proszę o potwierdzenie
Zamawiający informuje, że niezbędnym jest zaopiniowanie projektu przez mi.n. rzeczoznawcę do spraw hig.- sanit. W 
przypadku zaistnienia takiej konieczności – niezbędnym będzie uzyskanie odstępstwa od wymagań określonych w roz-
porządzeniu. Projekt musi spełniać obowiązujące normy i podstawy prawne.

Pytanie 3 
W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o informację czy Zamawiający wymaga zmiany w przedstawionej koncep-
cji, która pozwoli na spełnienie wymagań dotyczących wymaganej powierzchni okien dla Sali sekcyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że niezbędnym jest zaopiniowanie projektu przez mi.n. rzeczoznawcę do spraw hig.- sanit. W 
przypadku zaistnienia takiej konieczności – niezbędnym będzie uzyskanie odstępstwa od wymagań określonych w roz-
porządzeniu. Projekt musi spełniać obowiązujące normy i podstawy prawne.
  

Pytanie 4 
Z uwagi na wymaganie par.5 pkt.2 w/w Rozporządzenia Zamawiający wymaga zastosowania krat czy żaluzji?
Odpowiedź:
Zamawiający, informuje że wymaga zastosowania krat



Pytanie 5 
W związku z wymaganiami warunków ewakuacji, czy należy zwiększyć szerokość proponowanych drzwi zewnętrznych 
do wymiany do szer.140cm?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że TAK, projekt i wykonanie ma spełniać warunki, normy  i przepisy PPOŻ proponowane roz-
wiązanie jest koncepcją. Projekt ma być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. PPOŻ

Pytanie 6 
W związku z wymaganiami opisanymi w PFU dotyczącymi wydzielenia tymczasowej strefy pożarowej dla etapu A Za-
mawiający potwierdza, że niezbędne jest zabezpieczenie stropu, na którym zaproponowano w PFU przebieg ściany 
oddzielenia pożarowego do odporności pożarowej REI120? 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że TAK, projekt i wykonanie ma spełniać warunki, normy  i przepisy PPOŻ proponowane roz-
wiązanie jest koncepcją. Projekt ma być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. PPOŻ

Pytanie 7 
Jak „Etap I”, o którym tu mowa ma się do etapów określonych w PFU – pkt. 3, strona 6 (A, B i C oraz kolejny punkt 
„Wykonanie kompletnego podłączenia instalacji […]”)?
W związku z ograniczeniem zakresu do etapu A proszę o zdefiniowanie jakie elementy instalacyjne i budowlane powin-
ny zostać wykonane (przygotowane) dla pozostałych etapów
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że w ramach etapu A należy uwzględnić

1. Wymieniamy węzeł cieplny CO ( po przez wykonanie nowych kolektorów na zasilanie i powrót oraz z wszyst-
kimi zaworami oraz rezerwami dla części B i C, BTiK oraz dwóch rezerw z zaworami i zaślepkami ( węzeł 
znajduje się w pasie zachodnim Bud. J piwnica) 

2. Wymieniamy węzeł ZW ( po przez wykonanie nowych kolektorów na zasilanie wszystkimi zaworami oraz re-
zerwami dla części B i C, BTiK oraz dwóch rezerw z zaworami i zaślepkami ( węzeł znajduje się w pasie za-
chodnim Bud. J piwnica) 

3. W zakresie jest zaprojektowanie nowego wymiennika z układem regulacji z wysokiego parametru 140oC na 
niski parametr 90/60 oC wymiennik powinien być tak zaprojektowany aby miał moc dla wszystkich części B i C
oraz BTiK z rezerwą ok 30%.

4. Instalacja elektryczna przyłącze musi umożliwić podłączenie części B i C
5. Instalacja PPOŻ – centrala POLON 4000/ 4900 musi umożliwić podłączenie wszystkich elementów wykonaw-

czych z  części B,C  + BTiK 
6. Kontrola dostępu musi umożliwić podłączenie również części B i C

Pytanie 8 
Proszę o doprecyzowanie czy prosektorium będzie wykonywać prace sekcyjne tylko i wyłącznie na potrzeby szpitala 
czy również będzie wykonywać prace na zewnętrz tj. dla celów prokuratorskich? Powyższe może mieć wpływ na klasę 
czystości powietrza jak również na samą klasę czystości pomieszczeń oraz wymaganą wymianę powietrza.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że sekcje będą wykonywane również dla celów zewnętrznych tj. celów prokuratorskich.

Branża elektryczna i słaboprądowa

Pytanie 9 
Jakie jest aktualne obciążenie mocą instalacji elektrycznych w obszarze objętym etapem A ? 
Odpowiedź:
Aktualnie pobór mocy nie przekracza 30 KW

Pytanie 10 
Jaka jest rezerwa mocy elektrycznej w rozdzielnicach źródłowych zasilających obszar objętym etapem A ?
Odpowiedź:
Zapas mocy wynosi ok. 45 kW



Pytanie 11 
Gdzie są zlokalizowane rozdzielnice zasilające obszar objętym etapem A ?
Odpowiedź:
Rozdzielnice są zlokalizowane na korytarzu obok części A

Pytanie 12 
Jakie są parametry linii kablowych WLZ zasilających obszar objętym etapem A, które Zamawiający dopuszcza 
warunkowo do utrzymania w projektowanej instalacji ?
Odpowiedź:
3xWLZ po 4x25 mm2, odległość ok. 70 m

Pytanie 13 
Jakie  odbiorniki  w  obszarze  objętym etapem A  wymagają  zasilania  podtrzymanego  agregatem prądotwórczym  ?
Odpowiedź:
30% gniazd zasilana jest z pola rezerwowanego

Pytanie 14 
Czy  agregat  prądotwórczy  posiada  rezerwę  mocy  na  potrzeby  odbiorników  w  obszarze  objętym  etapem  A  ?
Odpowiedź:
Agregaty posiadają wystarczającą ilość zapasu mocy stosownie do pkt 11

Pytanie 15 
Czy Zamawiający może udostępnić jednokreskowy schemat ideowy obrazujący instalację zasilającą związaną z 
obszarem objętym etapem A ?
Odpowiedź:
Dokumentacja jest do wglądu u zamawiającego

Pytanie 16 
W PFU zawarto m.in. poniższy zapis:
"Przewidywana moc zapotrzebowana na wentylację i klimatyzację wynosi około 25kW – 35 kW.
W przypadku jej braku konieczne będzie wystąpienie do dostawcy energii o jej zwiększenie. (po stronie 
Zamawiającego)".
Czy w związku z tym należy przyjąć, że wszelkie ewentualne koszty związane z szeroko rozumianym zwiększeniem 
mocy źródeł zasilania nie należą do Wykonawcy lecz Zamawiającego?
Czy Zamawiający nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej związanej z w/w zwiększeniem mocy (związanej 
ze źródłami zasilania poza obszarem objętym etapem A) ?
Odpowiedź:
Gwarantujemy zasilanie wentylacji i klimatyzacji

(kolor czarny – cytaty, kolor czerwony – pytania i kwestie do wyjaśnienia przez Inwestora)

Pytanie 17 
Pkt. 6.9. Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych
Dla planowanej inwestycji przewiduje się montaż następujących instalacji teletechnicznych:
W etapie A: (strona 43)
[…]
- Telewizja dozorowa.     
- System dozoru wizyjnego CCTV (tylko projekt).
Brak wyjaśnienia, czym jedna instalacja odróżnia się od drugiej. W ST - pkt. 1.6.4. – wymieniona jest tylko „Telewizja 
dozorowa CCTV”.



Odpowiedź:
Zamawiający informuje że Telewizja dozorowa a system dozoru wizyjnego to są nazwy te same niczym się nie różnią. 

Pytanie 18 
Strona 43
pkt. 6.9.2. System sygnalizacji pożaru
Ppkt. Podstawowe wymagania i założenia dla systemu sygnalizacji pożaru
Ppkt. 2. Należy rozbudować centralę POLON 4900 w pom. elektryków. Wykonawca zweryfikuje możliwość rozbudowy 
centrali, w przypadku braku możliwości należy rozbudować system SSP Szpitala o dodatkową centralę. [...]
Gdzie to pomieszczenie jest zlokalizowane (budynek, kondygnacja, dział ...) ?
[...] Wykonawca zweryfikuje możliwość rozbudowy centrali [...] 
W jaki sposób? Czy serwisant systemu pozwoli na otwieranie obudowy istniejącej centrali i/lub wgląd w jej oprogramo-
wanie (udostępni kody dostępu) np. celem wydrukowania konfiguracji? Przedstawiciel firmy serwisującej system sygna-
lizacji pożarowej powinien być zobowiązany do udzielenia tych informacji (proszę podać namiary) względnie Inwestor 
powinien udostępnić aktualny projekt (powykonawczy) określający konfigurację systemu Polon 4000 i zajętość modu-
łów pętli dozorowych (MSL-...) w CSP lub też potwierdzić, że istnieją rezerwy i ile.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że, 
pomieszczenie dyżurka elektryków znajduje się w bud. A poziom -1 za łącznikiem A1 po lewej stronie pierwsze po-
mieszczenie. Ok 100 mb od drzwi kostnicy.
Zamawiający informuje że w przedmiotowej centrali jest wolna rezerwa …....

Pytanie 19 
Strona 49
pkt."Podstawowe wymagania i założenia dla systemu kontroli dostępu", 
ppkt. 3. Projektowany system powinien być kompatybilny z istniejącym systemem [...]
ppkt. 10. Planowany system powinien być w pełni kompatybilny z istniejącymi systemami i pozwalać na jego dalsza 
rozbudowę [...]
PFU nie precyzuje jaki to system. Proszę o podanie nazwy Producenta i typu istniejącego systemu.
Odpowiedź:
Odpowiedź
Zamawiający informuje że kontrola dostępu ma spełniać wymogi bezpieczeństwa wg obowiązujących przepisów , 
norm. W zakresie pomieszczeń w których również mają być wykonywane sekcje sądowe.
Zamawiający informuje, że nie wymaga systemu kompatybilnego z istniejącym systemem.
Zamawiający informuje że Sale sekcyjne i inne pomieszczenia  mają spełniać wymagania Rozporządzenie ministra 
zdrowia  w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod  względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami .

Pytanie 20 
Strona 50
pkt. 6.9.5. System dozoru wizyjnego CCTV
Podstawowe wymagania i założenia dla systemu dozoru wizyjnego
ppkt. 2. System powinien być kompatybilny z rozwiązaniem stosowanym w obiekcie szpitalnym i stanowić jego 
rozbudowę.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż stosowany przez nas rejestrator to NVR5464 4K52 lub równoważny wraz z zainstalowaną  
maksymalną  pojemnością dysków  24 TB- Zamawiający używa obecnie takiego systemu.

PFU nie precyzuje jaki to system ? Proszę o podanie nazwy Producenta i typu istniejącego systemu.
Odpowiedź

Zamawiający podaje nazwę i typ producenta:  Dahua NVR5464 4K52 .



ppkt. 7. Serwer rejestrujący należy rozbudować o dodatkowe licencje systemowej.
PFU nie precyzuje o jaki serwer chodzi (typ, producent) i gdzie jest zlokalizowany ?
Proszę o podanie nazwy Producenta i typu istniejącego systemu.

Odpowiedź

Zamawiający obecnie używa Dahua NVR5464 4K52  wraz z zainstalowaną  maksymalną  pojemnością dysków 24TB .
Lokalizacja  jedna z serwerowni Szpitala

ppkt. 9. Nie przewiduje się zmian w lokalizacji stacji roboczych.
PFU nie precyzuje, gdzie obecnie stacje robocze są zlokalizowane oraz czy w ogóle przewiduje się 
wykorzystanie stacji istniejących, czy też przedmiotem zamówienia jest także dostawa i montaż nowych 
(należy określić wymagania względem ich parametrów)? Prosimy o podanie
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że  nie przewiduje się zmian w lokalizacji stacji roboczych, ich lokalizacja zostanie wskazana 
na etapie wykonawczym.

Pytanie 21 
Strona 51
6.9.7 Telefonia bezprzewodowa
W etapie A i B należy zaprojektować i wykonać w/w system.
Przy modernizacji systemu DECT należy uwzględnić poniższe wymagania [....]
PFU nie precyzuje:
- o jaki modernizowany system chodzi (typ, producent) 
- czy w przedmiotowym obszarze takowe urządzenia obecnie już funkcjonują, a jeśli tak, to jakie i czy przewiduje się 
ich ponowne wykorzystanie ?
Proszę o uzupełnienie informacji
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że  obecnie Szpital nie posiada systemu telefonii bezprzewodowej. Do zapewnienia łączności 
bezprzewodowej proponuję się wykorzystanie trzech stacji bazowych ze słuchawkami telefonicznymi. Bazy będą połą-
czone z wew. analogową centralą telefoniczną. Przewody telefoniczne mają zostać doprowadzone od bazy do najbliż-
szej wnęki telefonicznej. Urządzenia mają pracować w systemie DECT umożliwiającą dalszą rozbudowę systemu.

ZESTAW 4
Pytanie 1 
Prosimy o podanie orientacyjnego zużycia ciepła dla budynku J za wyjątkiem pomieszczeń objętym postępowaniem 
przetargowym.
Odpowiedź:
Szczytowe zapotrzebowanie na ciepło wg opisu branżowego : 530kW

Pytanie 2 
Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia instalacji wodnej wraz z wskazaniem długości tej instalacji.
Odpowiedź:
Zamawiający umieścił w materiałach przetargowych ( dok. Projektowa BtiK)  miejsce węzła cieplnego który należy 
przebudować i  do którego dochodzi instalacja wodna CO i CWU i do którego mają być doprowadzone wszystkie przy-
łącza wody

Pytanie 3 
Czy Zamawiający przewiduje wymianę wszystkich grzejników higienicznych czy tylko w etapie A?
Odpowiedź:



Zamawiający przewiduje wymianę grzejników na higieniczne zasilanych z przebudowanego węzła cieplnego   tylko w 
etapie A. Istniejące piony wysokiego parametru pozostają bez zmian. W ramach przebudowy z nowego węzła zostanie 
doprowadzone nowe zasilanie i powrót C.O. niski parametr 90/60  oraz CWU z cyrkulacją.

Pytanie 4 
Czy należy przewidzieć nowe prowadzenie instalacji grzewczej z nowo wykonanego węzła ciepła do grzejników z eta-
pu A,B,C oraz dla budynku J. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji C.O.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że tak. Zamawiający   udostępni do wglądu dokumentacje w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 5 
Czy należy przewidzieć nowe prowadzenie instalacji grzewczej z nowo wykonanego węzła ciepła do istniejących cen-
tral z budynku J. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji C.T.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że TAK.

Pytanie 6 
Prosimy o podanie zysków ciepła w pomieszczeniach dla których należy chłodzić powietrzem wentylacyjnym. Prosimy 
także o podanie wymaganej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że określenie zysków ciepła jest w zakresie branżowym przedmiotu postępowania.
Sale sekcyjne i inne pomieszczenia przedmiotowego postępowania w etapach A,Bi C  mają spełniać wymagania 
Rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod  względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami .

Pytanie 7 
Czy Zamawiający przewiduje utrzymywanie określonego ciśnienia w pom. Sali sekcyjnych za pomocą regulatorów VAV
?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający przewiduje.

Pytanie 8 
Czy na obiekcie istnieje system BMS oraz czy nowo projektowane instalacje mają być do niego podłączone? Jeśli tak, 
to prosimy o podanie informacji jaki to jest system oraz o informacje czy Zamawiający posiada kody do systemu. Jeżeli 
nie posiada to prosimy o wskazanie firmy, która wykonywała ten system.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że:
-  na obiekcie jest system BMS ale w chwili obecnej nie działa.
-  instalacja nie ma być podłączona do istniejącego systemu. Nie posiadamy kodów do systemu.
-  układ ma mieć swój system niezależny system BMS i możliwość ustawiania parametrów ręcznie na sterowniku.

Pytanie 9 
Czy Zamawiający przewiduje montaż filtrów HEPA ? Jeśli tak, to do jakich pomieszczeń są wymagane ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że Sale sekcyjne i inne pomieszczenia  mają spełniać wymagania Rozporządzenie ministra 
zdrowia  w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod  względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami .
Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie filtrów HEPA

Pytanie 10 
Czy Prosektorium będzie wykorzystywane tylko na potrzeby Szpitala? Jeśli nie to proszę o doprecyzowanie na jakie 
cele będzie wykorzystywane oraz potwierdzenie ze opisane w PFU wymagania technologiczno-instalacyjne są wystar-
czające na te dodatkowe cele



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Sale sekcyjne i inne pomieszczenia  mają spełniać wymagania Rozporządzenie ministra 
zdrowia  w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod  względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami .

Zamawiający informuje że sale sekcyjne i inne pomieszczenia muszą być tak zaprojektowane i spełniać wszystkie 
normy i przepisy  aby umożliwić wykonywanie sekcji  w tym również sądowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania Prosektorium nie tylko na potrzeby Szpitala
tj. sekcje prokuratorskie

ZESTAW 5
Dotyczące zapisów SWZ

Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą
sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, projektowania, rozwoju oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami
projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obo-
wiązującymi wymaganiami i normami.
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  iż  nie  wymaga  aby  Wykonawca  posiadał  certyfikat  systemu  zarządzania  jakością  ISO
9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, projektowania, rozwoju oraz sprzedaży oprogra-
mowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi. 

Pytanie 2 
IV pkt 6 podpunkt f Prosimy o umieszczenie analogicznego zapisu w umowie.
Odpowiedź:
Zapis IV pkt 6 podpunkt f SWZ podobnie jak projektowane postanowienia umowne wchodzą w skład dokumentów 
Zamówienia i stanowią jednolitą całość.   

Pytanie 3 
IV pkt 13 podpunkt Prosimy o umieszczenie analogicznego zapisu w umowie.
Odpowiedź:
Zapis IV pkt 13  SWZ podobnie jak projektowane postanowienia umowne wchodzą w skład dokumentów 
Zamówienia i stanowią jednolitą całość.   

Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu przedstawienia dokumentacji architektoniczno-budowlanej z „60 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy” na „60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wyłączeniem
uzyskania wszystkich uzgodnień administracyjnych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę (od złożenia wniosku do
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę)?
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo budowlane organ administracyjny posiada termin do 65-dni na wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca wnosi o wyłączenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę (od złoże-
nia wniosku do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) z terminu wykonania umowy. Bez prawo-
mocnego pozwolenia na budowę, prowadzenie prac budowlanych jest nie zgodne z prawem. Wykonawca nie ma żad-
nego wpływu na urzędowy termin uzyskania pozwolenia na budowę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zakres inwestycji obejmuje jedynie remont istniejących pomieszczeń i instalacji, który zgod-
nie z ustawą Prawo budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani stosownego zgłoszenia.
Nie planowane są żadne roboty budowlane wymagające uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku za-
istnienia konieczności uzyskania zgody – Zamawiający uwzględni dodatkowe terminy konieczne do uzyskania zgód
urzędowych.



Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia wraz z dosta-
wą i montażem urządzeń z „26 tygodni od daty podpisania umowy” do „końca roku kalendarzowego 2023” 
Uzasadnienie: Z uwagi na długi czas oczekiwania na produkcję i dostawę urządzeń wyspecyfikowanych w „Załączniku
nr 20 - Zestawienie i specyfikacja wyposażenia” do przetargu termin zakończenia realizacji całego przedmiotu zamó-
wienia może ulec wydłużeniu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, zmianie ulega punkt XIX 3.3 SWZ, który otrzymuje brzmienie : 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

3.3  kryterium T – Termin zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia.  Ocena będzie dokonywana poprzez
porównanie  terminów podanych w ofertach  spośród ofert  niepodlegających  odrzuceniu.  Punkty  za kryterium będą
obliczone wg schematu:
Wykonawca, który  zaoferuje termin  zakończenia realizacji całego przedmiotu  zamówienia wynoszący 26 tygodni  od
dnia podpisania umowy   otrzyma 20 pkt
Wykonawca, który zaoferuje termin zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia wynoszący 28 tygodni od
dnia podpisania umowy   otrzyma 10 pkt
Wykonawca, który zaoferuje termin zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia wynoszący 30 tygodni od
dnia podpisania umowy  otrzyma 0 pkt
3.3.1.Wyznaczenie wartości punktów:

a)ważne oferty z podanym terminem zakończenia realizacji całego przedmiotu zostaną poddane punktacji  wg
powyższego schematu
b)jeżeli ważne oferty z podanym zakończenia realizacji całego przedmiotu po podstawieniu do powyższego
schematu będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę punktów

3.3.2.Zasady przyznawania punktów 
1.a Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
1.b Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
1.c Zamawiający wymaga, aby maksymalny termin zakończenia realizacji całego przedmiotu  wynosił 30 tygodni od

dnia podpisania umowy
1.d W przypadku podania dłuższego terminu zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia  oferta zostanie

odrzucona jako niezgodna z SWZ
1.e Wykonawca poda maksymalny  termin zakończenia realizacji całego przedmiotu w tygodniach  
Ponadto zmianie ulega punkt VI.2 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2. Termin realizacji zamówienia: 
Termin przedstawienia dokumentacji architektoniczno-budowlanej ustala się do 60 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy.
Termin  zakończenia  realizacji  całego przedmiotu  zamówienia  wraz  z  dostawą i  montażem urządzeń
ustala się maksymalnie do 30 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie 6 
Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 9 SWZ Zamawiający zastrzegł możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania,
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane. Wykonawca wnosi o:
wskazanie źródła finansowania zamówienia i podmiotu, który będzie finansował zamówienie;
okresu/etapu, do którego Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 p.z.p.;



potwierdzenie zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w przypadku unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia
Odpowiedź:
Zamawiający na obecnym etapie postepowania nie jest w stanie przewidzieć czy środki na sfinansowanie zamówienia
zostaną mu przyznane , tym bardziej w jakim zakresie finansowym co uniemożliwia wskazanie okresu/etapu, do które-
go Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 p.z.p. Zgodnie z art. 261.p.z.p.
w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa  w  postępowaniu,  w  szczególności  kosztów  przygotowania  oferty.  Brak  przyznania  środków  
finansowych nie stanowi przyczyn unieważnienia postępowania leżących po stronie Zamawiającego.  

Pytanie 7 
Zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 SWZ Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę za-
mówienia w zakresie robót budowlanych. Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego punktu jako niezgodnego z
art. 121 p.z.p. 
Uzasadnienie: Stosownie do tego przepisu Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wyko-
nawcę kluczowych zadań dotyczących: 1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 2) prac związanych z roz-
mieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Przy czym ograniczenie to może zostać dokonane jedy-
nie w dopuszczonych p.z.p. przypadkach i – w związku z tym – stanowi wyjątek od reguły, jaką jest dopuszczalność
powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia. Ograniczenie to wiąże się z sytuacją, gdy konieczne jest
i wymagane, aby te zastrzeżone zadania zostały wykonane osobiście przez wykonawcę.
W orzecznictwie podkreśla się, że w świetle postanowień p.z.p. nie ma możliwości wyłączenia podwykonawstwa, tj.
dokonania takiego zastrzeżenia, że zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia w
ogóle czy też ograniczania w sposób nieuzasadniony zakresu udziału podwykonawców w realizacji części zamówienia.
Niedopuszczalne jest również postanowienie, na mocy którego zamawiający zastrzegłby cały zakres zamówienia do
osobistego wykonania przez wykonawcę, na skutek czego wykluczyłby udział podwykonawców w realizacji zamówienia
(zob.  Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka,
Agnieszka Matusiak, rok 2022, wyd. 4). Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 11.8.2015 r., KIO/KD 43/15,
zaznaczyła, że określenie „kluczowe części zamówienia” nie można odnosić do całego zakresu zamówienia wyłącznie. 
Na marginesie  w wyroku KIO z  dnia  07.12.2020  r.,  KIO 2971/20,  Izba  wskazała,  że  Zamawiający  może jedynie
dokonać wyboru konkretnych elementów (części zamówienia), co do których nie będzie działał art. 36a ust. 1 p.z.p.
(obecnie art.  121 p.z.p.).  Jeśli  więc zamawiający  nie określił  zakazu rodzajowego dla części  robót,  co do których
obowiązuje zakaz podzlecenia, to oznacza to, że jedynie powtórzył zasadę zakazu podzlecenia całości zamówienia.
Zatem dopuszczalne jest podzlecenie dowolnej części zamówienia.
Jednocześnie Wykonawca składający ofertę wykaże się referencjami wystawionymi na niego w systemie zaprojektuj,
wybuduj, wyposaż w obszarze budynki szpitalne lub zakłady opieki medycznej, obejmującej swoim zakresem: prace
projektowe w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
roboty budowlane i dostawy wyposażenia medycznego powyżej 10 000 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający  usuwa  z  treści  SWZ  punkt  V.2  dotyczący  obowiązek  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę
zamówienia w zakresie robót budowlanych. Jednocześnie Zamawiający zmienia VIII. 4 a, który otrzymuje brzmienie: 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4 a) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek  będzie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  – w tym okresie  wykonał,  co  najmniej  jedną
inwestycję  
w systemie zaprojektuj,  wybuduj,  wyposaż w obszarze budynki  szpitalne lub zakłady opieki  medycznej,  na łączna
kwotę minimum: 2.000.000,00 zł brutto.

Pytanie 8 



Wykonawca  zwraca  się  o  wyjaśnienie  czy  Zamawiający  wymaga  złożenia  wykazu  dostaw  oraz  referencji  na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale VII pkt 2.4.C SWZ, tj. „Warunek
będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy – w tym okresie wykonał dwie dostawy sprzętu medycznego na
potrzeby  zakładów  patomorfologii  (wyposażenie  sekcyjne  i  laboratoryjne)  o  wartości  łącznej  nie  mniejszej  niż
2.000.000,00 zł brutto.” 
W świetle Rozdziału VIII SWZ Zamawiający nie postawił takiego wymogu
Odpowiedź:
Zamawiający dodaje do treści SWZ punkt VIII 3.8, który otrzymuje brzmienie : 
wykaz dostaw , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz  załączeniem
dowodów określających,  czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  przy czym dowodami,  o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,  na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych  od  niego  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy  – potwierdzenie warunku Rozdział
VII 4.c

Pytanie 9 
Ze względu na obszerną dokumentację związaną z w/w postępowaniem oraz pojawieniem się wielu wątpliwości i pytań
Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert do minimum 18.01.2023 r. Wydłużenie terminu pozwoli na
dokładniejsze  przygotowanie  oferty  i  zminimalizuje  powstanie  wątpliwości  przy  wyborze  oferty  ze  strony
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty – do dnia 27.01.2023r. z możliwością dalszego
przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Dotyczy Umowy:

Pytanie 10
§2 ust.3 podpunkt 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpoczynanie prac w godzinach późniejszych niż 7.00 i ro-
bienie niezbędnych przestojów jeżeli nie będzie to miało wpływu na terminowe zakończenie umowy?
Odpowiedź  :  
Zamawiający zmienia postanowienie § 2 ust.3 pkt 14 wzoru umowy, które otrzymuje brzmienie: 
14. nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych przez co najmniej 8h dziennie, min. od poniedziałku do piąt-

ku; w pozostałych dniach i prowadzenie robót budowlanych wymaga uzgodnienia z Zamawiającym,

Pytanie 11 
§2 ust.3 podpunkt 23 Prosimy o usunięcie zapisu. Tego typu praktyki stosowane są na bardzo dużych placach budo-
wy, gdzie zachodzi konieczność rozróżnienia licznych ekip budowlanych. W przypadku mniejszych placów budowy je-
dynie zwiększy to koszt prowadzonych robót, co przełoży się na wysokość składanych ofert.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia postanowienia § 2 ust. 3 pkt 23 wzoru umowy.  

Pytanie 12 
§3 ust.1 podpunkt 1 Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy i przekazanie placu budowy w ciągu 5 dni od zaakcepto-
wania dokumentów lub uzyskania pozwolenia na budowę. Zapis stoi w sprzeczności z §2 ust.3 podpunkt 4, według któ-
rego Wykonawca ma obowiązek przejęcia placu budowy w ciągu 5 dni.
Ponadto przekazanie placu budowy w ciągu 23 dni bez żadnego uzasadnienia skróci Wykonawcy czas wykonywania
prac budowlanych



Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, która otrzymuje brzmienie: 
1.Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1. przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni roboczych od zaakceptowania Dokumentacji lub uzyskania pozwole-
nia na budowę w przypadku konieczności jej uzyskania,
Pytanie 13 
§5 ust.3 Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy i przekazanie placu budowy w ciągu 5 dni od zaakceptowania doku-
mentów lub uzyskania pozwolenia na budowę. Zapis stoi w sprzeczności z §2 ust.3 podpunkt 4, oraz §3 ust.1 podpunkt
1
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 3 wzoru umowy, która otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych od zaakceptowania Dokumentacji lub
uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku konieczności jej uzyskania. Zamawiający uprawniony jest do jedno-
stronnej zmiany terminu przekazania terenu budowy z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny
po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przedłużony o czas rów-
ny czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia robót – maksymalnie do 4 tygodni.”

Pytanie 14 
§5 ust.6 Prosimy o wyznaczenie 5 dni roboczych na przekazanie harmonogramu, co jest zgodne z §2 ust.3 podpunkt 1
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść §5 ust. 6 wzoru umowy, która otrzymuje brzmienie: 
Terminy wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych określa harmonogram realizacji robót budowlanych
(dalej „Harmonogram”), który Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej
lub elektronicznej w terminie do 5 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego Dokumentacji lub uzy-
skania pozwolenia na budowę w przypadku konieczności jej uzyskania.

Pytanie 15 
§7 ust.7 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji projektu umowy w zakresie terminu płatności
faktur VAT, w którym określono powszechnie stosowany 60 dniowy termin płatności. Wykonawca wnosi o dokonanie
zmiany na termin do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.
Zamawiający jako podmiot publicznych będący podmiotem leczniczym ma uprawnienie do określenia terminu płatności
nie dłuższego niż 60 dni – co wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co oznacza, że termin ten może wynosić maksymalnie 60. W tym zakresie
Zamawiający posiada również uprawnienie do określenia terminu krótszego zwłaszcza w sytuacji, gdy maksymalny
termin jest nieuzasadniony merytorycznie i ekonomicznie.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający prowadząc postępowanie o  udzielenie zamówienia potwierdza, że posiada
środki finansowe na  pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy. Tym
samym, przenoszenie dokonywania płatności na tak odległe terminy – niespotykane w obrocie gospodarczym – jest
niczym  nieuzasadnione.  Ponadto,  rodzi  to  dla  wykonawcy  poważne  konsekwencje  w  postaci  konieczności
uwzględnienia kosztów finansowania w granicach 4-5 % łącznej wartości. Co oczywiście przekłada się na wyższą cenę
jaką zobowiązany będzie zapłacić zamawiający.
W  związku  z  powyższym,  wykonawca  wnosi  o  dokonanie  modyfikacji  poprzez  określenie  30-dniowego  terminu
płatności.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia treści § 7 ust. 7 wzoru umowy. 

Pytanie 16 
§8  ust.  8 Czy  Zamawiający  dopuści  warunkowe  umowy  z  podwykonawcami  zawarte  przed  rozstrzygnięciem
postępowania, które wchodzą w życie po zawarciu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego? Jest to standardowa
praktyka mająca na celu zapewnienie zarówno zasobów jak i utrzymanie cen ofertowanych przez podwykonawców
podczas postępowania przetargowego.  Tego typu procedura zapewnia bezpieczeństwo zarówno Zamawiającemu jak i
Wykonawcy.



Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 17 
§8 ust. 18 podpunkt 1 Prosimy o usunięcie zapisu. Zamawiający uniemożliwia Wykonawcy zabezpieczenie się w
przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do prac wykonanych przez Podwykonawcę, a tym samym odbiera
Wykonawcy możliwość egzekwowania wykonania od Podwykonawcy poprawek.
Odpowiedź
Zamawiający nie usuwa postanowienia § 8 ust. 18 podpunkt 1 wzoru umowy.

Pytanie 18 
§8 ust.18 podpunkt 5 Prosimy o usunięcie. W przypadku, gdy odbiór całości przedmiotu umowy uzależniony jest od
prac wykonywanych przez Podwykonawcę brak możliwości naliczania kar przewyższających 20% jego wynagrodzenia
spowoduje, że Podwykonawca nie będzie ponosił pełnego ryzyka. Tym samym Wykonawca nie będzie miał właściwych
narzędzi do egzekwowania prawidłowego i terminowego wykonywania powierzonych podwykonawcy prac
Odpowiedź
Zamawiający nie usuwa postanowienia §8 ust.18 podpunkt 5 z wzoru umowy.
Pytanie 19 
§9 ust.2 Prosimy o umożliwienie wbudowania materiałów przed złożeniem wniosków na ryzyko Wykonawcy. Koniecz-
ność składania wniosków 7 dni przed wbudowanie, i oczekiwanie kolejnych 7 dni na akceptację spowoduje, ze Wyko-
nawca nie będzie mógł prowadzić prac budowlanych.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia treści § 9 ust. 2 wzoru umowy. 

Pytanie 20 
§13 ust.10 Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady (lub wymianę wadliwego elementu) w
zamian za wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad.
Urządzenia składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji
kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekono-
micznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść §13 ust. 10 wzoru umowy, które otrzymuje brzmienie: 
„Czas dokonania naprawy, jeżeli części zamienne trzeba sprowadzać z zagranicy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od
dnia zgłoszenia usterki /  awarii.  W przypadku trzykrotnej  naprawy tego samego elementu  urządzenia Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na wolny od wad. Dostarczenie nowego elementu  nastąpi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.  W przypadku wymiany elementu  na nowy, okres udzielonej  gwarancji  liczony jest od nowa i
biegnie od momentu wymiany.”

Pytanie 21 
§13  ust.  14 Prosimy  o  wykreślenie  zapisu.  Producent  urządzeń  nie  wyraża  zgody  na  udostępnianie  kodów
serwisowych podmiotom, które nie posiadają autoryzacji. 
Dodatkowo urządzenia medyczne posiadają  konfigurację,  w którą nie należy ingerować ze względu na możliwość
zmiany ich parametrów, o czym nieautoryzowany serwis może nie mieć wiedzy. 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dostęp do kodów serwisowych będą posiadały autoryzowane serwisy.

Pytanie 22 
§13 ust.10 oraz 15 Prosimy o weryfikację treści. W ustępach znajdują się kolejne ustępy z powtórzonym numerem.
Odpowiedź
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 20.

Zamawiający zmienia treść § 13 ust. 15 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 



„Wykonawca  zapewnia  dostępność  części  zamiennych  i  innych  materiałów  niezbędnych  do  prawidłowego
funkcjonowania urządzenia przez okres co najmniej 10 lat od dnia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Części i
materiały  powinny  posiadać  odpowiednie  atesty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  przedmiotowym  urządzeniu.
Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu Umowy.”

Pytanie 23 
§13 ust.16 Prosimy o rozdzielenie okresu gwarancji oraz rękojmi – prace budowlane 36 miesięcy, urządzenia 24 mie-
siące. Zgodnie z wymogami  SWZ
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść §13 ust. 16 który otrzymuje brzmienie:
16. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

jak również wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia na warunkach określonych poniżej.
1) Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji na roboty budowlane, użyte materiały, Bieg terminu gwarancji

rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Strony Umowy protokołu odbioru końcowego robót nie
zawierającego żadnych zastrzeżeń i uwag.

2) Wykonawca udziela  gwarancji na zamontowane urządzenia i wyposażenie stanowiące przedmiot Umowy na okres równy
gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisanego bez uwag
protokołu odbioru końcowego.

3) Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji  oraz spełnienie

wszystkich  wymogów  nałożonych  przez  gwaranta  warunkujących  utrzymanie  gwarancji  w  pełnym  wymiarze.
Wykonawca nie może powoływać się na zarzuty gwaranta w przypadku niespełnienia ww. czynności. Przeglądy będą
dokonywane w terminach określonych przez Producentów urządzeń oraz wynikających z odpowiednich przepisów i
norm, a w razie ich braku w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji,
c) koszty  przeglądów  gwarancyjnych  oraz  koszty  części  lub  podzespołów  wymienionych  w  ramach  naprawy

gwarancyjnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca.

Pytanie 24 
§13 ust.18 Prosimy o usunięcie zapisu. Stoi w sprzeczności z §13 ust.8
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapisów §13 ust.18 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie : 
„Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  wad  i  usterek  wykonanych  prac
budowlanych  i  montażowych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  w  terminie  do  14  dni  kalendarzowych  od  daty
zawiadomienia  telefonicznego  lub  mailowego  lub  w  formie  pisma,  a  wad  szczególnie  uciążliwych,  w  tym  awarii
urządzeń i instalacji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia .

Pytanie 25 
§13 ust.20 Prosimy o usunięcie zapisu. Stanowi powtórzenie §13 ust.10
Odpowiedź
Zamawiający usuwa zapis §13 ust.20 z wzoru umowy. 

Pytanie 26 
§15 ust.2 podpunkt 9 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu chroniącego Wykonawcę. Umowa w tym brzmieniu
stanowi ochronę jedynie jednej strony, co jest sprzeczne z zasadami równego traktowania.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść wzoru umowy. 

Pytanie 27 
§16 ust.2 podpunkt 1 Prosimy o usunięcie. Umowa nie zobowiązuje Wykonawcy do przejęcia terenu budowy w termi-
nie 5 dni od jej podpisania. Zapis jest bezzasadny.



Odpowiedź
Zamawiający usuwa zapis §16 ust.2 podpunkt 1 z wzoru umowy. 

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy Załącznik nr 20.7a: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – Lampa sekcyjna z kamerą

Pytanie 28 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowe z rokiem produkcji 2023?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuści  urządzenie nowe z rokiem produkcji 2023.

Pytanie 29 
Dotyczy pkt. 3 i pkt. 30: Zamawiający dopuści lampę, gdzie kamera montowana jest fabrycznie w centralnej części cza-
szy za szybą ze szkła bezpiecznego ? Proponowane rozwiązanie zapewnia kamerze ochronę przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści lampę, gdzie kamera montowana jest fabrycznie w centralnej części czaszy za
szybą ze szkła bezpiecznego.

Pytanie 30 
Dotyczy pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą, w której zakres ruchów wysięgników czasz wy-
nosi:
- obrót o 300° w osi głównej lampy (pionowa oś lampy),
- obrót o 300° w osi pośredniej (pionowa oś pomiędzy ramieniem poziomym, a ramieniem uchylnym)
- obrót o 300 w osi czaszy (pionowa oś pomiędzy ramieniem uchylnym, a przegubem czaszy)?
Proponowane rozwiązanie jest optymalne do przeprowadzania zabiegów i zapewnia dobre ustawienie czaszy w celu
oświetlenia pola operacyjnego/zabiegowego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści lampę operacyjną z kamerą, w której zakres ruchów wysięgników wynosi :
- obrót o 300° w osi głównej lampy (pionowa oś lampy),
- obrót o 300° w osi pośredniej (pionowa oś pomiędzy ramieniem poziomym, a ramieniem uchylnym)
- obrót o 300 w osi czaszy (pionowa oś pomiędzy ramieniem uchylnym, a przegubem czaszy)?

Pytanie 31 
Dotyczy pkt. 6 i pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego Ra
i barwy czerwonej R9 równym 96? Różnica jest niezauważalna dla ludzkiego oka.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści  lampę o współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego Ra i barwy czer-
wonej R9 równym 96.

Pytanie 32 
Dotyczy pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści lampę, w której moduły oświetleniowe wymieniane są przez serwis firmowy
bądź autoryzowany? Takie rozwiązanie rekomendowane jest przez producenta jako bezpieczniejsze,  gwarantujące
stałą wielkość parametrów świetlnych i niezmienną funkcjonalność lampy.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści  lampę  w której moduły oświetleniowe wymieniane są przez serwis firmowy bądź
autoryzowany.

Pytanie 33 



Dotyczy pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z elektroniczną regulacją temperatury barwowej w 3 kro-
kach w zakresie 4000-4400-4800K? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymogów SWZ.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści  lampę operacyjną z elektroniczną regulacją temperatury barwowej w 3 krokach w
zakresie 4000-4400-4800K.

Pytanie 34 
Dotyczy pkt. 13 i pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja pola operacyjnego odbywa
się za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy w zakresie 190 – 360 mm? Jest to regu-
lacja mechaniczna, która jest metodą najbardziej precyzyjną, intuicyjną i zapewnia niski stopień awaryjności. Uchwyt
służy do pozycjonowania czaszy oraz do regulacji średnicy pola operacyjnego. Posiada zdejmowalną rękojeść, z możli-
wością sterylizowania jej parowo w temperaturze 134ºC
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuści lampę operacyjną, w której regulacja pola operacyjnego odbywa się za pomocą ste-
rylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy w zakresie 190 – 360 mm.

Pytanie 35 
Dotyczy pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z oświetleniem endoskopowym w kolorze zielonym regu-
lowanym w 10 stopniach w zakresie 150 -1500 lux? 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści lampę operacyjną z oświetleniem endoskopowym w kolorze zielonym regulowanym
w 10 stopniach w zakresie 150 -1500 lux.

Pytanie 36 
Dotyczy pkt. 16 i pkt. 25: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, gdzie pozycjonowanie kopuły odbywa się po-
przez wielorazowy sterylizowany uchwyt umieszczony w centralnym punkcie czaszy oraz  poprzez niesterylizowany
uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy? Zapewnia on wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie na uchwycie,
co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej
położenia. Uchwyt otacza 75 % obwodu kopuły.  Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobod-
ny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści lampę operacyjną, gdzie pozycjonowanie kopuły odbywa się poprzez wielorazowy
sterylizowany uchwyt umieszczony w centralnym punkcie czaszy oraz  poprzez niesterylizowany uchwyt w formie relin-
gu, zintegrowany z kopułą lampy.

Pytanie 37 
Dotyczy pkt. 18 i pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której maksymalny całkowity pobór mocy ca-
łego zestawu wraz z kamerą wynosi 214 [VA]
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści lampę operacyjną, w której maksymalny całkowity pobór mocy całego zestawu
wraz z kamerą wynosi 214 [VA].

Pytanie 38 
Dotyczy pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści lampę, w której stopień ochrony systemu ramion wynosi IP 20? Proponowa-
na wartość gwarantuje wysoką szczelność ramion.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści lampę w której stopień ochrony systemu ramion wynosi IP 20? Proponowana war-
tość gwarantuje wysoką szczelność ramion.

Pytanie 39 



Dotyczy pkt. 26: Czy Zamawiający dopuści lampę, w której moduły świetlne osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego?
Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. Zapewnia lepszą ochronę diod przed uszkodzeniem oraz uła-
twia utrzymanie w czystości kopuł.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści lampę , w której moduły świetlne osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego.

Pytanie 40 
Dotyczy pkt. 31: Czy Zamawiający dopuści kamerę Full HD umieszczoną centralnie w osi czaszy o poniższych para-
metrach:

 Zasilanie 24V DC
 pobór mocy  3,4W
 powiększenie optyczne 10x, f=3.8 mm to 38 mm (F 1.8 to F3.4)
 powiększenie cyfrowe 12x
 rozdzielczość 1920x1080i/50 (Full HD, przeplot).
 ogniskowanie Automatyczne
 balans bieli Automatyczny
 kąt obiektywu 7,6-67 stopni
 minimalna jasność 0,35 lux (rekomendowana 100lux)
 minimalna odległość pracy 10mm (800mm dla oddalenia)
 migawka elektroniczna od 1s do 1/10000s
 wyjście sygnału Video HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe)
 parametry przewodu dla sygnału Video koncentr. 75Ohm o paśmie min. 3GHz
 złącze sygnału Video BNC (75 Ohm)?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści kamerę Full HD umieszczoną centralnie w osi czaszy o powyższych parametrach.

Pytanie 41 
Dotyczy pkt. 31: Czy Zamawiający dopuści Kamerę HD o następujących parametrach:
Sensor obrazu: 1/2.8 type „Exmor“ CMOS 

 Ilość pikseli: 1920x1080
 Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele)
 Przysłona: 1.8 F – 3.4 F
 Prędkość migawki: 1 do 1/10,000 s
 Stosunek sygnału do szumu: (dB)>=50
 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9
 Automatyczny balans bieli
 Zoom optyczny – 10x
 Zoom cyfrowy – 12x

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści Kamerę HD o powyższych parametrach.

Pytanie 42 
Dotyczy pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści dodatkowy przewodowy panel ścienny, który pozwala sterować  funkcjami: 

 włączenie i wyłączanie lampy,
 regulację natężenia światła głównego,
 włączenie i wyłączanie endo
 regulację natężenia światła endoskopowego
 regulacja temperatury barwowej



 regulacja wgłębności
 regulacja zoomu,
 obracanie kamery? 

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści dodatkowy przewodowy panel ścienny, który pozwala sterować w/w funkcjami.

Dotyczy Załącznik nr 20.8a:     Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – System rejestracjo obrazu:  

Pytanie 43 
Dotyczy pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści monitor sterujący w technologii dotykowej, z wbudowanym komputerem ob-
sługującym działanie systemu Windows® 10 Embedded?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści monitor sterujący w technologii dotykowej, z wbudowanym komputerem obsługują-
cym działanie systemu Windows® 10 Embedded
Pytanie 44 
Dotyczy pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści monitor sterujący o rozmiarze 21,5” w ilości 1 szt. z następującymi parame-
trami:
 ekran dotykowy w technologii pojemnościowej 
 rozdzielczość:  1920 x 1080 przy 60Hz
 proporcje obrazu: 16:9
 kontrast: 1000:1
 jasność: 250 cd/m2
 kąt widzenia:   178° /178° (H/V)
 pobór mocy: 35,4W
 klasa ochronności panel przedni: IP65
 cały monitor: IPX0
 waga: 6.9 kg
 4 x USB
 1 x line-in (typ. jack 3.5mm)
 zewnętrzna nagrywarka CD/DVD podłączana za pomocą portu USB
 monitor przystosowany do pracy w warunkach sali sekcyjnej.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści monitor sterujący o rozmiarze 21,5” w ilości 1 szt. z powyższymi parametrami.

Pytanie 45 
Dotyczy pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym jednocześnie można podłączyć 3 źródła obrazu (np.
kamera w lampie operacyjnej, kamera do podglądu sali oraz jedno dodatkowe urządzenie)?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści rozwiązanie, w którym jednocześnie można podłączyć 3 źródła obrazu (np. kamera
w lampie operacyjnej, kamera do podglądu sali oraz jedno dodatkowe urządzenie).

Pytanie 46 
Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym występują następujące wejścia i wyjścia sygnałowe:

 1 x 3G/HD-SDI, 
 1 x HDMI lub DVI lub VGA
 1 x YPbPr lub S-VIDEO

Typ oraz ilość sygnałów wyjściowych:



 1 x HDMI
 1 x DisplayPort

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści rozwiązanie, w którym występują w/w wejścia i wyjścia sygnałowe.

Pytanie 47 
Dotyczy pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym występuje możliwość  wyświetlania źródła obrazu
spośród podłączonych urządzeń na jednym z dwóch monitorów wyświetlających, pojedynczo bez możliwości łączenia z
innym obrazem (PIP, PAP) ?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuści rozwiązanie, w którym występuje możliwość wyświetlania źródła obrazu spośród
podłączonych urządzeń na jednym z dwóch monitorów wyświetlających,

Pytanie 48 
Dotyczy pkt. 11: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu funkcji wyboru dwóch rozmiarów wyświetlania obrazu w sys-
temie PIP oraz PAP ?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza rezygnację z wymogu funkcji wyboru dwóch rozmiarów wyświetlania obrazu w
systemie PIP oraz PAP .

Dotyczy zapisów PFU:

Pytanie 49 
Czy w przypadku wymogu zapewnienia wyposażenia sali sekcyjnej w lampy bezcieniowe, Zamawiający wyrazi zgodę
na dostarczenie lamp bezcieniowych wiszących, które spełniają swoją funkcjonalność w zakresie przeprowadzania
sekcji? 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści w/w rozwiązanie.

Pytanie 50 
Czy Zamawiający wymaga, aby sala sekcyjna była wyposażona w aparat do suszenia rąk?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  nie wymaga, aby sala sekcyjna była wyposażona w aparat do suszenia rąk.

Pytanie 51 
Czy Zamawiający wymaga, aby śluza przy sali sekcyjnej była wyposażona w wieszak na fartuchy z urządzeniem prze-
znaczonym na kalosze?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wymaga, aby śluza przy sali sekcyjnej była wyposażona w wieszak na fartuchy z urządze-
niem przeznaczonym na kalosze.

Pytanie 52 
Czy Zamawiający wymaga, aby śluza przy sali sekcyjnej była wyposażona w szafkę na rękawice sekcyjne?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  wymaga, aby śluza przy sali sekcyjnej była wyposażona w szafkę na rękawice sekcyjne.

Pytanie 53 
Czy Zamawiający wymaga, aby pom. 0.20 Śluza umywalkowo-fartuchowa była wyposażona w zamknięty pojemnik na
brudną bieliznę?
Odpowiedź



Zamawiający informuje, iż wymaga, aby pom. 0.20 Śluza umywalkowo-fartuchowa była wyposażona w zamknięty  
pojemnik na brudną bieliznę.

Pytanie 54 
Prosimy o potwierdzenie, że w pobliżu projektowanego oddziału patomorfologii znajduje się istniejące pomieszczenie
na odpady medyczne.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż  w pobliżu projektowanego oddziału patomorfologii znajduje się istniejące pomieszczenie
na odpady medyczne.
Pytanie 55 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości powierzchni projektowanych pomieszczeń o więcej niż +-5%, pod
warunkiem nie pogorszenia standardu użytkowego?
Uzasadnienie: Wykonawca zapewnia, że zmiany powierzchni po modernizacji nie wpłyną negatywnie na funkcjonal-
ność i ergonomię tych pomieszczeń.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  wyrazi zgodę na zmianę wielkości powierzchni projektowanych pomieszczeń o więcej niż +-
5%, pod warunkiem nie pogorszenia standardu użytkowego.

Pytanie 56 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na akceptację kart materiałowych w okresie krótszym niż co najmniej trzy tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót?
Uzasadnienie: Ze względu na podwyżki cen i problemy z dostępnością u producentów i dostawców, niejednokrotnie ist-
nieje konieczność zakupu innych materiałów, o nie gorszych parametrach, niż planowane. 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  wyrazi zgodę na akceptację kart materiałowych w okresie krótszym niż co najmniej trzy ty-
godnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót.

Pytanie 57 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „należy mieć na uwadze konieczność zachowania możliwości przechowywania
zwłok na czas trwania remontu” i zapewni we własnym zakresie możliwość przechowywania zwłok na czas trwania re-
montu we własnym zakresie?
Uzasadnienie: Potencjalny Generalny Wykonawca nie może wchodzić w kompetencje Zamawiającego (Szpitala) i nie
może ponosić odpowiedzialności za przechowywanie zwłok na terenie budowy (jest to niezgodne z przepisami BHP). 
Miejsce przechowywania zwłok nierozerwalnie wiąże się z lokalizacją przeprowadzanych sekcji, a z kolei możliwości
ich przeprowadzania nie uwzględniono w PFU jako koniecznych do zachowania na czas remontu.
Odpowiedź
Zamawiający wykreśla  w/w  zapis z postanowień PFU. 

Pytanie 58 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie remontu i wyposażenia pom. 0.19 Chłodnia jako pierwszych do wy-
konania w harmonogramie przebudowy Zakładu Patomorfologii?
Uzasadnienie: Potencjalny Generalny Wykonawca może zlokalizować docelowe urządzenie chłodnicze w pom. 0.19
Chłodnia w możliwie jak najkrótszym czasie (licząc od początku prac remontowo-budowlanych), by zapewnić możli-
wość przechowywania zwłok.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  wyrazi zgodę na uwzględnienie remontu i wyposażenia pom. 0.19 Chłodnia jako pierwszych
do wykonania w harmonogramie przebudowy Zakładu Patomorfologii.

Dotyczy zał. 4 Zestawienie wyposażenia - ETAP A:

Pytanie 59 
Prosimy o potwierdzenie, że kontener podbiurkowy ma zostać wykonany z płyty melaminowanej, a nie z laminatu kom-
paktowego.



Uzasadnienie: Pomieszczenia, w których zlokalizowane są szafy aktowe nie mają kontaktu ze środkami chemicznymi,
które mogłyby wpłynąć na wytrzymałość powierzchni mebli.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza w/w rozwiązanie zamienne.

Pytanie 60 
Prosimy o potwierdzenie, że szafa aktowa ma zostać wykonana z płyty melaminowanej.
Uzasadnienie: Pomieszczenia, w których zlokalizowane są szafy aktowe nie mają kontaktu ze środkami chemicznymi,
które mogłyby wpłynąć na wytrzymałość powierzchni mebli.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza w/w rozwiązanie zamienne.
Pytanie 61 
Prosimy o potwierdzenie, że ciąg meblowy z szafkami stojącymi i wiszącymi, zlewozmywakiem i umywalką w pom.
0.07 Mycie i ubieranie zwłok ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej.
Uzasadnienie: W pomieszczeniu, w którym zlokalizowany jest ciąg meblowy powierzchnie mebli narażone są na kon-
takt ze środkami chemicznymi i mogłyby one ulec uszkodzeniu.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż ciąg meblowy z szafkami stojącymi i wiszącymi, zlewozmywakiem i umywalką w pom. 0.07
Mycie i ubieranie zwłok ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej.

Pytanie 62 
Prosimy o potwierdzenie, że wieszak wiszący ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż wieszak wiszący ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej.

Pytanie 63 
Prosimy o potwierdzenie, że bateria sztorcowa w pom. 0.10 Pom. porządkowym ma zostać dostarczona z dodatkową
wylewką do napełniania wiader.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż bateria sztorcowa w pom. 0.10 Pom. porządkowym ma zostać dostarczona z dodatkową
wylewką do napełniania wiader.

Pytanie 64 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zlewu roboczego do pom. 0.10 Pom. porządkowe długości 1000mm?
Uzasadnienie:  Wielkość pomieszczenia porządkowego umożliwia montaż dłuższego zlewu roboczego. Większa po-
wierzchnia komory usprawnia mycie i napełnianie wiader.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści dostarczenie zlewu roboczego do pom. 0.10 Pom. porządkowe długości 1000mm.

Pytanie 65 
Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik mydła, pojemnik płynu dezynfekcyjnego i podajnik ręczników papierowych,
wchodzące w skład zestawu dezynfekcyjnego zostały wykonane ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź
Zamawiający  informuje,  iż  wymaga,  aby  pojemnik  mydła,  pojemnik  płynu  dezynfekcyjnego  i  podajnik  ręczników
papierowych, wchodzące w skład zestawu dezynfekcyjnego zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 66 
Czy Zamawiający wymaga, aby podajnik papieru toaletowego i szczotka WC, wchodzące w skład zestawu WC zostały
wykonane ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wymaga,  aby podajnik papieru toaletowego i szczotka WC, wchodzące w skład zestawu
WC zostały wykonane ze stali nierdzewnej.



Pytanie 67 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia metalowych pedałowych koszy na odpady, wchodzących w skład zestawu de-
zynfekcyjnego i zestawu WC?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  wymaga dostarczenia metalowych pedałowych koszy na odpady, wchodzących w skład
zestawu dezynfekcyjnego i zestawu WC.

Dotyczy zał. 13 Projekt koncepcyjny:

Pytanie 68 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie drzwi przesuwnych w pom. 0.06 Wydawanie zwłok, pom. 0.07 Pom.
mycia/ubierania, pom. 0.13 Sala sekcyjna oraz pom. 0.19 Chłodnia?
Uzasadnienie: Ze względów dostosowania dróg transportowych oraz łatwego i ergonomicznego transportowania zwłok
projektowane drzwi powinny zostać przesunięte. Dzięki tej modyfikacji wózek transportowy bez żadnych problemów
może zyskać bezkolizyjny dostęp do wymienionych pomieszczeń.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza przesunięcie drzwi przesuwnych w pom. 0.06 Wydawanie zwłok, pom. 0.07 Pom.
mycia/ubierania, pom. 0.13 Sala sekcyjna oraz pom. 0.19 Chłodnia.

Pytanie 69 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę układu wyposażenia (stołów sekcyjnych wraz z lampami, monitorami i cią-
giem meblowym) przy zachowaniu wszystkich ilości wskazanych w przetargu w pom. 0.13 Sala sekcyjna celem opty-
malizacji ruchu wózka podnośnika do transportu zwłok i ułatwienia jego dokowania do stołu sekcyjnego?
Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę układu wyposażenia (stołów sekcyjnych wraz z lampami, monitorami i
ciągiem meblowym) przy zachowaniu wszystkich ilości wskazanych w przetargu w pom. 0.13 Sala sekcyjna celem
optymalizacji ruchu wózka podnośnika do transportu zwłok i ułatwienia jego dokowania do stołu sekcyjnego.

Pytanie 70 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie pom. 0.16 Szatnia brudna (powrót) o ok. 20% celem zwiększenia
pom. 0.13 Sala sekcyjna?
Uzasadnienie: Wykonawca zapewnia, że powierzchnia pomieszczenia 0.16 po modernizacji nie wpłynie negatywnie na
funkcjonalność i ergonomię tego pomieszczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmniejszenie pom. 0.16 Szatnia brudna (powrót) o ok. 20% celem zwiększenia
pom. 0.13 Sala sekcyjna, o ile  nie wpłynie to negatywnie na funkcjonalność i ergonomię tego pomieszczenia.

Pytanie 71 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie pom. 0.13 Sala sekcyjna kosztem pom. 0.16 Szatnia brudna (powrót)?
Uzasadnienie: Powiększenie powierzchni sali pozwoli na bardziej ergonomiczne ustawienie stołów sekcyjnych. Zwięk-
szy to komfort pracy pracowników oraz umożliwi bezproblemowy transport zwłok pomiędzy wózkiem transportowym a
stołem sekcyjnym.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wyrazi zgodę na zwiększenie pom. 0.13 Sala sekcyjna kosztem pom. 0.16 Szatnia brudna
(powrót), o ile  nie wpłynie to negatywnie na funkcjonalność i ergonomię pozostałych pomieszczeń.



Pytanie 72 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie siedziska w pom. 0.16 Szatnia brudna (powrót) oraz w pom. 0.18
Szatnia w formie ławki wysuwanej spod szafek odzieżowych przy zachowaniu minimalnej wymaganej ilości zgodnie z
przepisami BHP?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza  zastosowanie siedziska w pom. 0.16 Szatnia brudna (powrót) oraz w pom. 0.18
Szatnia w formie ławki wysuwanej spod szafek odzieżowych przy zachowaniu minimalnej wymaganej ilości zgodnie z
przepisami BHP.

Pytanie 73 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie powierzchni pom. 0.17 Śluza umywalkowo-fartuchowa o ok. 50% kosz-
tem pom. 0.05. Korytarz?
Uzasadnienie: Ze względów dostosowania dróg transportowych oraz łatwego i ergonomicznego transportowania zwłok
spoza szpitala śluza musi mieć większą powierzchnię niż wstępnie zakładano. Dzięki tej modyfikacji wózek transporto-
wy bez żadnych problemów może przejechać przez to pomieszczenie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuszcza zwiększenie powierzchni pom. 0.17 Śluza umywalkowo-fartuchowa o ok. 50%
kosztem pom. 0.05.  Korytarz  o ile  nie wpłynie negatywnie  na funkcjonalność  i  ergonomię pomieszczeń i  układu
komunikacyjnego.

Pytanie 74 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powiększenie pomieszczenia 0.07. Pomieszczenie mycia i ubierania zwłok o ok.
25% kosztem pomieszczenia 0.06. Pomieszczenie wydawania zwłok? Uzasadnienie: Ze względów dostosowania dróg
transportowych oraz łatwego i ergonomicznego transportowania zwłok pomieszczenie 0.07 musi mieć większą po-
wierzchnię niż wstępnie zakładano. Dzięki tej modyfikacji wózek transportowy bez żadnych problemów może zostać
umieszczony w tym pomieszczeniu.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuszcza zwiększenie pomieszczenia 0.07. Pomieszczenie mycia i ubierania zwłok o ok.
25% kosztem pomieszczenia 0.06. Pomieszczenie wydawania zwłok, o ile nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność i
ergonomię pomieszczeń i układu komunikacyjnego.

Pytanie 75 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie otworu w ścianie pomiędzy projektowanymi pomieszczeniami 0.07. Po-
mieszczenie mycia i ubierania zwłok i 0.06. Pomieszczenie wydawania zwłok i zastosowanie odpowiedniego rozwiąza-
nia technicznego celem utrzymania nośności stropu i stabilności konstrukcji?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuści w/w rozwiązanie wyłącznie w przypadku jeśli będzie to wymaganiem nałożonym
przez Sanepid.

Pytanie 76 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powiększenie pomieszczenia 0.06. Pomieszczenie wydawania zwłok kosztem pom.
0.05.Korytarz?  Uzasadnienie: Ze względów dostosowania dróg transportowych oraz łatwego i ergonomicznego trans-
portowania zwłok pomieszczenie 0.06 powinno zostać zmodyfikowane w taki sposób, aby personel mógł w sposób
bezkolizyjny i bezproblemowy wjechać do tego pomieszczenia wózkiem transportowym i przemieścić zwłoki z wózka
na stół do okazywania zwłok. Modernizacja nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność i ergonomię pom. 0.05. Korytarz.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuszcza powiększenie pomieszczenia 0.06. Pomieszczenie wydawania zwłok kosztem
pom.  0.05.  Korytarz  o,  ile  nie  wpłynie  negatywnie  na  funkcjonalność  i  ergonomię  pomieszczeń  i  układu
komunikacyjnego.



Pytanie 77 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę układu wyposażenia (stołu do mycia zwłok wraz z ciągiem meblowym) przy
zachowaniu wszystkich ilości wskazanych w przetargu w pom. 0.07 Pomieszczenie mycia i ubierania zwłok celem opty-
malizacji ruchu wózka podnośnika do transportu zwłok i ułatwienia jego dostęp do stanowiska mycia zwłok?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż  dopuszcza zmianę układu wyposażenia (stołu do mycia zwłok wraz z ciągiem meblowym)
przy zachowaniu wszystkich ilości wskazanych w przetargu w pom. 0.07 Pomieszczenie mycia i ubierania zwłok celem
optymalizacji ruchu wózka podnośnika do transportu zwłok i ułatwienia jego dostęp do stanowiska mycia zwłok.

W związku z dokonaną modyfikacją treści SWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019r. Pzp informuje, iż przedłuża termin składania,
otwarcia oraz związania z ofertą.

 Termin składania oferty upływa w dniu 31.01.2023r. , o godzinie 09,00.,
 Termin otwarcia ofert upływa w dniu 31.01.2023r. o godzinie 10,00.,
 Termin związania z ofertą upływa w dniu 01.03.2023r.

Ponadto  Zamawiający  w  załączeniu  udostępnia  zmodyfikowany  Załącznik  nr  3  do  Umowy  –  Projektowane
postanowienia Umowne. 

Zatwierdził 

DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH 
               I ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM 

            ŁUKASZ DOLATA
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