
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

                                                                                                     Tarnowskie Góry, dnia 01.07.2022r. 
AZ.272.4.10.2022 

          
 Wykonawcy 

 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu medycznego  
i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich 
Górach – etap 2 
 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – 
Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie: „Dotyczy zadania nr 3 
1. Zwracamy uwagę, że w żadnej z sal operacyjnych nowego bloku operacyjnego nie zmieści się wyspecyfikowana  
w zadaniu nr 3 stacja przeglądowa bez dodatkowych pracochłonnych i kosztochłonnych przeróbek. Opisana stacja 
przeglądowa wymaga montażu w obrębie dwóch paneli ściennych. W rzeczywistości przewidziane jest miejsce na 
montaż urządzenia mieszczącego się w obrębie jednego panela ściennego, co zostało zaakceptowane przez 
Inwestora w projekcie wykonawczym. Zainstalowanie stacji opisanej w SWZ wymagać będzie zatem dodatkowych prac 
związanych z przeróbkami budowlanymi (podkuwanie ścian, wymiana kilku paneli ściennych oraz instalacyjnych jak: 
przerobienie gazów medycznych – kolizja z tablicami gniazd, zmiany w umiejscowieniu gniazd prądowych  
i aktywatorów do drzwi automatycznych). Jest to związane z dodatkowymi kosztami.  
I. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, proszę o informację, po czyjej stronie - Zamawiającego czy Wykonawcy - 
będą te dodatkowe koszty oraz sprawy związane z zachowaniem gwarancji w przypadku ingerencji w prace czy 
urządzenia innych Wykonawców?  
II. Czy Zamawiający zgodzi się na któreś z poniższych rozwiązań stanowiących mniej kosztowną alternatywę dla 
zapisów SWZ?  
- (opcja 1) montaż samej stacji medycznej cyfrowej o tych samych parametrach, co w swz ale bez negatoskopu 
analogowego w miejscach do tego wcześniej przygotowanych (konieczność tylko podkucia ścian)  
- (opcja 2) montaż samej stacji medycznej cyfrowej o tych samych parametrach, co w swz w miejscach do tego 
wcześniej przygotowanych (konieczność tylko podkucia ścian) i zamocowanie negatoskopu analogowego ledowego  
o tych samych parametrach, co w swz (czyli dwa urządzenia rozdzielnie) w oddaleniu od stacji przeglądowej cyfrowej 
we wskazanym przez Inwestora/użytkownika dowolnym możliwym do montażu miejscu w panelu ściennym 
(konieczność wykonania nowych paneli ściennych).” 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów stacji przeglądowej. 
 
Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą nie ulegają zmianie. 
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