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Nr sprawy 4/2020                                 Olsztyn, dn.  18 lutego 2020 r. 
 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie 
Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową 
Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w 
Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na 
pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI VI 

 

Zestaw I 
1.  Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi 
wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz 
uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres 
wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że uzyskał wszelkie decyzje administracyjne oprócz decyzji: 
- na usunięcie drzewa oznaczonego numerem inwentarzowym 30e rosnącego w pasie 
drogowym ulicy Na Skarpie (dz. 57-146/1) – skan pisma o sygn. L.dz. 6653/2019 z dnia 
21.05.2019r. w załączniku nr 25. Zamawiający wystąpi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia 
na usunięcie w/w drzewa w momencie gdy Wykonawca przystąpi do prac związanych z 
budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Na Skarpie po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego 
terminu na Radzie Budowy; 
- dotyczącej zajęcia pasa drogowego – jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie 

koszty związane z zajęciem pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy. Opłaty wynikające z 

umieszczenia urządzeń infrastruktury podziemnej leżą po stronie Zamawiającego. 

 
2. Zwracam się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ,  poprzez zastosowanie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pragniemy 
podkreślić przy tym, iż proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawą 
prawo zamówień publicznych. Mając na względzie znaczną wartość zamówienia stanowiącego 
przedmiot postępowania, złożenie tak znacznego zabezpieczenia, jak obecnie przewidzianego 
w dokumentacji przetargowej, może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie 
podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne kwalifikacje oraz 
doświadczenie.  
Ponadto, koszt złożenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartości składnik 
cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości ofert każdego z wykonawców.  
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Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentom, 
zwiększyć konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie, realnie obniżyć  koszty 
inwestycji dla Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
3. Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania.  
Zwracam przy tym uwagę na fakt, że termin określony w art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiający zobowiązany jest do 
określenia tej kwoty, nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, by Zamawiający uczynił to 
wcześniej (np. w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawców). Powyższe pozwoli na zwiększenie 
transparentności prowadzonego postępowania oraz na skrócenie czasu jego trwania, 
ponieważ Wykonawcy planujący złożenie ofert wyższych nie przystąpią do ofertowania, dzięki 
czemu Zamawiający będzie mógł ograniczyć do minimum czasochłonność związaną z oceną 
wszystkich złożonych ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji przed 
otwarciem ofert. 
 
4. Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane 
prace należy uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych 
zamówieniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że koszty serwisu instalacji leżą po stronie Zamawiającego. Na 
dostarczane i montowane urządzenia okres gwarancji równy jest gwarancji producenta (nie 
krócej niż 24 miesiące). W związku z powyższym koszty serwisu urządzeń w tym okresie 
winny być ujęte w ofercie. 
 
5. Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw 
autorskich niezbędnych do realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji 
przetargowej. Jeżeli tak nie jest, proszę o wskazanie podmiotu, który prawami tymi 
dysponuje i określenie kosztów, jakie Wykonawca zobowiązany będzie ponieść, by prawa te 
nabyć w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dysponuje pełnią praw autorskich niezbędnych do realizacji 
pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. 
 
6. Zwracam się z wnioskiem o informację, kto zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru 
autorskiego (Zamawiający czy Wykonawca). 
Odpowiedź: 
Nadzór autorski leży po stronie Zamawiającego. 
 
7. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z 
uwagi na realizację robót w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie następującego 
zapisu: 
Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze 
względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiającego ich wykonanie z przyczyn 
technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Każdorazowe 
wstrzymanie prac udokumentowane będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem 
uzasadnienia wstrzymania prac, sporządzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym 
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przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyższego względu przedłuża termin 
wykonania robót o taką sama ilość dni roboczych, w jaką pracę musiały zostać wstrzymane z 
uwagi na powyższą przyczynę.  
Alternatywie, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych 
objętych zamówieniem o 30 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiany umowy w tym zakresie Zamawiający określił w §11 
Umowy. 
 
8. Zwracam się z wnioskiem o zmianę umowy poprzez rezygnację z kary umownej za 
nieuzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie.  
Wykonawca ma obowiązek złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 
ale nie można wykluczyć sytuacji, że procedura pozyskania tego dokumentu wydłuży się 
ponadnormatywnie z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiany umowy w tym zakresie Zamawiający określił w §11 
Umowy. 
 
9. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia termin realizacji umowy 
w sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie a 
procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy, o czas tego wydłużenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiany umowy w tym zakresie Zamawiający określił w §11 
Umowy. 
 
10. Zwracam się z wnioskiem zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar 
umownych, jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę ze wszystkich tytułów 
przewidzianych umową, do poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy.  
Dodam, że wprowadzenie limitu nie zakłóci równowagi kontraktowej stron i nie ograniczy 
możliwości dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.  
Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim 
wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest 
uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z 
realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił wszelkie limity kar w § 10 Umowy. 
 
11. Zwracam się z wnioskiem o naliczanie kar umownych za dni „zwłoki”, a nie „opóźnienia”. 
Wprowadzenie takiej regulacji pozwoliłoby na nakładanie na Wykonawcę sankcji finansowych 
wyłącznie za okoliczności przez niego zawinione. 
Odmienna sytuacja nie tylko narusza równowagę kontraktową ale również wpływa 
negatywnie na konkurencyjność postępowania oraz wartość ofert składanych przez 
oferentów. Faktem jest bowiem, że wraz ze wzrostem ryzyka związanego z realizacją 
kontaktu (a takim ryzykiem jest groźba ponoszenia kar umownych za okoliczności niezależne 
od Wykonawcy), rosnąć będzie wartość ofert składanych przez Wykonawców.  
Odpowiedź: 
Zamawiający w §10 określił rodzaj i formę kar umownych w tym za zwłokę i opóźnienie 
zależnie od rodzaju kary umownej. 
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12. Zwracam się z wnioskiem o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych o 25% i 
ograniczenie katalogu kar umownych do następujących przypadków: 
a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy 
b) Niedotrzymanie terminu usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji 
c) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 
Wnoszę zarazem o rezygnację z pozostałych postanowień nakładających na Wykonawcę 
obowiązek zapłaty kar umownych uzasadniając to koniecznością zachowania równowagi 
kontraktowej stron oraz ciążącym na Zamawiającym obowiązku zapewnienia 
konkurencyjności postępowania. Szeroki katalog kar umownych, których obowiązek zapłaty 
często aktualizuje się z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę jest istotnym czynnikiem 
ryzyka kontraktowego, jakie każdy Wykonawca musi oszacować i ująć w ofercie. Zwracam 
przy tym uwagę, że finalnie koszty związane z tym ryzykiem obciążają Zamawiającego. 
W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do 
przypadków istotnych i kluczowych dla pełnej realizacji zamówienia oraz uzależnienie ich 
naliczenia od wystąpienia okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a także rezygnację z 
tych kar, które nie przekładają się bezpośrednio na jakość oraz termin wykonania umowy. 
Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim 
wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest 
uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z 
realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę umowy poprzez podniesienie wartości kar 
umownych do 25%. Określone w §10 umowy kary umowne są znacząco niższe od 
proponowanych przez Wykonawcę. 
 
13. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis:  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
przekazaniu Wykonawcy terenu budowy 
b) W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki w 
przystąpieniu do odbioru przez Zamawiającego 
c) W wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w §10 określił wszystkie kary umowne jakie będą obowiązywały w trakcie 
wykonywania zamówienia. 
 
14. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wyłączającego możliwość kumulacji kar 
umownych - naliczania kar umownych wynikających z różnych podstaw za jedno zdarzenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
15. Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujące zapis:  
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego 
b) Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie 
zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego dodatkowy termin na 
jego przekazanie. 
c) Zamawiający nie współdziała w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy 
pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do 
współdziałania 
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d) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo 
dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminy na zapłatę faktur, określonego 
w niniejszej umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
16. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia 
opartego na wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.  
Powyższą prośbę uzasadniamy stosunkowo długim okresem realizacji kontraktu i 
nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztów realizacji zamówienia. W przypadku braku takiego 
rozwiązania, oferenci zmuszeni będą uwzględnić w cenie założenia dotyczące wzrostu 
poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wpłynie na zaoferowanie ceny wyższej, niż 
wynikałoby to z waloryzacji opartej o wskaźniki GUS. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
17. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku niezależnego od Wykonawcy wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia, który wystąpił w okresie jego realizacji. Powyższy mechanizm obejmować 
powinien, w szczególności, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu 
obciążeń o charakterze publiczno-prawnym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
18. Zwracam się z wnioskiem o zmianę projektu umowy w ten sposób, aby zapłata 
wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane następowała etapami na 
podstawie faktur częściowych (miesięcznych). Wystawianych w oparciu o protokół rzeczowo-
finansowym dokumentujący poziom zaawansowania prac w danym okresie rozliczeniowym 
(miesiącu). Dokument powinien być podpisany przez przedstawicieli obu stron.  
Zmiana ta jest spowodowana znaczącymi kosztami finansowymi, które musiałby ponieść 
Wykonawca w celu realizacji zamówienia, a w konsekwencji obciążyć nimi Zamawiającego 
(poprzez ich uwzględnienie w ofercie). 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w § 4 umowy sposób rozliczania się w tym w okresie 1 (jedno) 
miesięcznym. 
 
19. Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Powyższe 
spowodowane jest szerokim zakresem zamówienia z jednej strony, oraz chęcią złożenia 
konkurencyjnej i należycie oszacowanej oferty. 
Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w 
interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich 
elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk 
związanych z realizacją zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że w związku udzielonymi odpowiedziami oraz 
dodatkowymi informacjami, które należy uwzględnić w składanych ofertach, przesuwa termin 
składania i otwarcia ofert na 09.03.2020 r. – godziny bez zmian. 
 
20. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez 
uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż „technologicznie 
możliwy”. Brak takiego wskazania prowadzić może do kurialnych sytuacji, w których 
Wykonawca w wyznaczonych umową ramach czasowych nie jest w stanie usunąć powstałych 
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wad w sposób prawidłowy, przez co będzie, siłą rzeczy, zmuszony będzie to naruszenia 
umowy – wykonania napraw w sposób wadliwy lub zapłaty zastrzeżonych przez 
Zamawiającego kar umownych. Brak powyższego zapisu w sposób jaskrawy zaburza 
równowagę kontraktową stron.  
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w §9 ust. 5 możliwość usuwania usterek w innych terminach. 
 
21.  Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego 
robót może wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, które czynią 
przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie.  
Wady nieistotne, czyli nieumożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z 
przedmiotu umowy i nie powinny stanowić przeszkody do odbioru i zapłaty należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostać zaprotokołowane i usunięte przez Wykonawcę 
w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogą blokować wypłaty wynagrodzenia.  
Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego „bezusterkowego” narusza wskazane w 
dalszej części pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, że rozliczenie 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero wówczas, gdy 
zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy 
Wykonawca usunie wszelkie wady nadające się do usunięcia, czyli po odbiorze 
bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez 
ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego 
właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia 
społecznego oraz równowagi stron i prowadzący do nadużycia własnych praw podmiotowych.  
Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlanego wykonawca 
zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z 
projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania 
wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w 
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania 
obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  
Zwracam uwagę, że powyższy przepisów mówi o „odbiorze robót” a nie o „bezusterkowym 
odbiorze robót”. Odmowa odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli 
prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub 
wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. 
Odmowy odbioru robót i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, 
gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie 
przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowi 
prawo do praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między 
stronami (inwestor – wykonawca) pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie 
wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych względów postanowienia takie 
byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne.  
Na poparcie swoich twierdzeń Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział 
Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w którym Sąd zważył: „Należy 
zgodzić się z poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach 
pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie 
zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi 
odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek 
biegu terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 
1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 KC odbiór robót należy do 
obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. 
Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. 
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Wskazując na konieczność odbioru „bezusterkowego” skarżący statuuje przesłankę, której w 
zapisie ustawowym nie ustanowiono”.  
Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 
r., sygn.. akt V ACa 935/15: „Ujawnienie wad budowlanych nie wpływa na obowiązek 
inwestora dokonania odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu 
rękojmi (por. wyroki Sądu najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z 
dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowiązkowi wykonawcy 
oddania obiektu odpowiada obowiązek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapłaty 
uzgodnionego wynagrodzenia. (…) W świetle art. 647 KC odbiór należy do obowiązków 
zleceniodawcy i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek, bowiem przepis 
odwołuje się do „odbioru robót”, a nie „bezusterkowego obioru robót”. Z chwilą odbioru 
robót przedmiotu umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia i 
prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek”.  
Identyczną ocenę zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie – I Wydział Cywilny w 
orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczając w wyroku 
obszerny wywóc: „Otóż, odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie 
umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w 
roumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie do 
odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w 
umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek 
odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor może uchylić się od tego 
obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy 
bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w 
Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi się przy tym, że 
strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku 
jakichkowliek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę (por. wyrok 
Sądu Apekacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. I AcA 138/16).  
Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sąd Najwyższy 
wskazał, że wynikającego z art. 647 KC obowiązku inwestora odbioru robót nie można 
sprwadzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego 
od wad. Przyjmuje się, że projekt i zasady wiedzy technicznej powołane w przepisie art. 647 
KC stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają 
interes publiczny i prywatny użytkownika i tym samym stanowią kryterium dopuszczalności 
modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego. Inwestor może bowiem 
skutecznie dochodzić usunięcia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił 
zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do 
ich odbioru. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone 
wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Inwestor może 
natomiast skutecznie dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, 
jednak do jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za 
roboty budowlane.” 
W związku z powyższym, utrzymywanie podobnych postanowień we wzorze umowy w 
obecnym brzmieniu stanowi działanie naruszające przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o 
dokonanie modyfikacji ww. postanowień poprzez doprecyzowanie, iż podstawą do odmowy 
dokonania odbioru końcowego będą jedynie wady istotne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział możliwość odbiorów z podziałem na wady istotne i nieistotne.  
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22.  Zwracam się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy zapisów sugerujących, że 
Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową i  nie wnosi żadnych uwag do 
dokumentacji i warunków realizacji zamówienia. 
Zwracam uwagę na fakt, że to obowiązkiem Zamawiającego jest opisać prawidłowo 
przedmiot zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i 
wymogów, by wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a 
złożeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację 
projektową jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i 
orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyższego przywołać można między 
innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: „Ewentualne złożenie 
oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i 
kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji 
przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli 
przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” lub wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: 
KIO/UZP 1021/08: „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji 
projektowej odpowiada Zamawiający”.  
W związku z powyższym, proszę o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów 
nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z 
naturą prowadzonego postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 

Zestaw II 
 

1. Prosimy o rozdzielenie okresu gwarancji od terminu okresu obowiązywania rękojmi. 
Zabezpieczenie okresu rękojmi gwarancją na tak długi okres czasu będzie budowało 
podwyższenie ceny ofertowej, którą w efekcie będzie musiał ponieść Zamawiający. 
Wnioskujemy o ustalenie terminu obowiązywania okresu rękojmi na okres wynikający z 
Kodeksu Cywilnego, tj. na okres 60 miesięcy.   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie łączy w dokumentacji okresu rękojmi i gwarancji – oba pojęcia są od 
siebie niezależne. 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza polisy OC posiadane przez Wykonawcę, które są z  reguły 
zawierane na okres 12 miesięcy i zaakceptuje zobowiązanie do ich przedłużenia na w/w 
okres? 

Odpowiedź: 
Zamawiający postanowienia związane z ubezpieczeniem Wykonawcy określił w §17 umowy. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający uzna polisę ubezpieczenia wszystkich ryzyk 
budowlano- montażowych na poziomie wartości netto kontraktu. Po stronie 
poszkodowanego jako przedsiębiorcy i podatnika VAT spowoduje, iż kwota podatku 
należnego VAT zostanie obniżona o kwotę podatku naliczonego. Tym samym kwota 
podatku nie obciąża poszkodowanego, albowiem po zapłacie ceny dokona on obniżenia 
uiszczonego przez siebie podatku VAT właśnie o przedmiotową wartość VAT. W takiej 
sytuacji doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia co jest niezgodne z istotą i celem 
gospodarczym ubezpieczenia majątkowego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
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4. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza udzielanie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

5. Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie „kosztorysy 
szczegółowe”. Czy Zamawiający dopuszcza kosztorysy, w których wartość pozycji 
kosztorysowej powstaje poprzez przemnożenie ilości przez cenę jednostkową bez podziału 
na poszczególne składowe ceny jednostkowej?  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kosztorysy szczegółowe należy wykonać metodą kalkulacji 
szczegółowej podając poszczególne składowe ceny jednostkowej t.j.: 
- godzinową stawkę robocizny kosztorysowej, 
- ceny jednostkowe materiałów, 
- ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu, 
- pozostałe składowe wchodzące w skład ceny kosztorysowej t.j. koszty pośrednie (Kp), 
koszty zakupu materiałów budowlanych (Kz), Zysk (Z), podatek Vat (Pv), koszt materiałów 
pomocniczych (Mpj). 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia do oferty kosztorysów wykonanych metodą kalkulacji 
uproszczonej. 
 

6. W związku z brakami w dokumentacji wykonawczej konstrukcji, prosimy o jej uzupełnienie 
w zakresie: rysunku zbrojenia schodów (biegi i spoczniki) na gruncie oraz fragmentu płyty 
stropowej grubości 15cm nad nimi. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że grubość płyty schodów 20cm i zbrojenie płyty opisano na rzucie 
rys. nr K2 – rzut montażowy stropu nad piwnicą. Płytę wykonać na gruncie z betonu C25/30. 
Zamawiający informuje, że stropy zespolone zostaną zaprojektowane przez dostawcę 
stropów. 

 
7. Na rzucie montażowym stropu nad piwnicą (Rys. K2) oraz stropu nad parterem (Rys. K3) 

przy ścianach klatki schodowej oznaczone są belki stalowe POZ.5.1. W zestawieniu profili 
stalowych na rysunku „K77_Belki stalowe piwnicy i parteru” występują 2 sztuki POZ.5.1 
L=640cm (piwnica) bez uwzględnienia belek na parterze wskazanych na rysunku . Proszę 
o aktualizację rysunku K77. 

Odpowiedź: 
Zamawiający w załączniku nr 29 przesyła zaktualizowany rysunek nr K 77. W zestawieniu 
stali dodano 2 szt. poz. 5.1. L=640cm   

 
8. Na rysunkach montażowych stropu nad piwnicą (Rys. K2), stropu nad parterem (Rys. K3), 

stropu nad 1 piętrem (Rys. K4), stropu nad 2 piętrem (Rys. K5), stropu nad  3 piętrem 
(Rys. K5) oznaczono nad słupami strefy ze zbrojeniem na przebicie. Projektant konstrukcji 
nie udostępnił obliczeń. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki tego zbrojenia wraz 
z zestawieniem materiałowym stali zbrojeniowej.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że stropy zaprojektowano jako żelbetowe zespolone. Stropy zostaną  
zaprojektowane przez wybranego przez wykonawcę dostawcę stropów.  Dostawca stropów 
zaprojektuje je, w tym zaprojektuje sposób zbrojenia  stref na przebicie. 

 
9. Na opisie warstw podłóg na gruncie IA, IB, IC, ID (Rys. 7 -  Rys. 11 Przekroje) dla 

warstwy posadzki z betonu zbrojonego o grubości 20cm brakuje wskazania klasy betonu. 
Prosimy o wskazanie klasy betonu z jakiego ma być wykonana ta warstwa.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że warstwy o których mowa w pytaniu mają być wykonane z klasy 
betonu C25/30. 

 
10. Zwracamy uwagę, że w dokumentacji brakuje rysunku wykonawczego konstrukcji stalowej 

zadaszenia nad schodami terenowymi wskazanego w widoku na Rys. 9 Przekrój C-C 
architektury. Nie podano długości, przekrojów, rozstawów potrzebnych do oszacowania 
kosztów wykonania. Proszę o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający w załączniku nr 30 uzupełnia rysunki konstrukcyjne zadaszenia nad schodami 
terenowymi wg przekrojów architektonicznych. 
 

11. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowanego złącza nN  SZR o 
których mowa w dokumentacji rysunkowej  E-03 widocznego na rysunku poniżej: 

 

 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową złącza nN SZR dla angiografu i rezonansu 
w załączniku nr 31 (kolejno rysunki E-06 oraz E-07). 
 

12. W związku z obszerną dokumentacją projektową oraz licznymi uzupełnieniami oraz 
rewizjami rysunków uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
10.03.2020. W celu przygotowania rzetelnej i optymalnej cenowo oferty Oferenci 
potrzebują więcej czasu na pozyskanie konkurencyjnych ofert z rynku od dostawców i 
podwykonawców.  

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w związku z ww. pytaniem w Zestawie I odpowiedź na 
pytanie nr 19. 

 
Zestaw III 

1. W opisie na rysunku numer 18 „ślusarka wewnętrzna” podane jest, że drzwi są 
dwukomorowe oraz posiadają szklenie z sitodrukiem. Czy można zamienić je na 
jednokomorowe oraz na folię zamiast sitodruk? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę. Grafika naniesiona na szkło bezpieczne 
metodą sitodruku jest konieczne aby przegroda szklana była widoczna dla osób 
słabowidzących w obiekcie użyteczności publicznej jakim jest Szpital. 
 
2. Prosimy o sprecyzowanie i podanie wymiarów płytek klinkierowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jako referencyjne należy przyjąć parametry techniczne płytek 
klinkierowych - Producent Feldhaus lub inne równoważne.  
Płytka klinkierowa ciągniona, nasiąkliwość poniżej 6%, struktura powierzchni tzw. "stara 
cegła", nie gładka, wymiary: 240x17x65. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zatwierdzenie materiału budowlanego 
przeznaczonego do wbudowania będzie wymagało złożenia wniosku materiałowego, zgodnie 
z § 2 ust. 6 wzoru umowy. 

 
3. Prosimy o przekazanie ekspertyzy technicznej, o której mowa w pkt 2 §206 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym 
paragrafem jest ona niezbędna do przeprowadzenia rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 
obiektu. W przekazanej dokumentacji zaprojektowano nadbudowę budynku kotłowni nr 31 
oraz rozbudowę budynku A. Z uwagi na przytoczone przepisy powinny zostać wykonane 
dwie ekspertyzy techniczne przed wykonaniem projektów Budowlanych i wykonawczych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nadbudowa kotłowni i rozbudowa budynku A została 
zaprojektowana na niezależnym szkielecie żelbetowym. Zgodnie z oświadczeniem projektanta 
konstrukcji nie stanowi zagrożenia. 

 
4. W nawiązaniu do stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie 

IZNR.51837422018.1s, prosimy o informację czy zaktualizowane rozwiązanie elewacji 
posiada ponowne stosowne uzgodnienie z WUOZ w Olsztynie.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zaktualizowane rozwiązanie elewacji posiada pisemne 
uzgodnienie z Warmińsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. 

 
5. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana elewacji nie wymaga uzyskania zamiennego 

Pozwolenia na Budowę.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z oświadczeniem Projektanta zmiana elewacji nie 
wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 

 
6. Prosimy o informację czy obiekty rozbudowywany czy nadbudowywany są wpisane do 

rejestru zabytków. Zgodnie z informacją zawartą w wypisie rejestru gruntów obiekty 
przytoczone na przedmiotowej działce nie posiadają informacji o rejestrze zabytków. 
Prosimy o informację, czy obiekt lub obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obiekty o których mowa w pytaniu nie są wpisane do rejestru 
zabytków. Teren Szpitala przy ul. Warszawskiej 30 wpisany jest do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 

 
7. Prosimy o potwierdzenie, że wykorzystanie w nowoprojektowanym obiekcie klatki 

schodowej w budynku A nie wpływa negatywnie na ewakuację obiektu A już 
użytkowanego oraz jest poprawne z punktu widzenia przepisów budowlanych. Czy 
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istniejąca klatka schodowa może być przeznaczona do ewakuacji z obu obiektów, z 
istniejącego oraz zaprojektowanego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że istniejąca klatka po przebudowie będzie klatką przeznaczoną do 
ewakuacji z obu obiektów. Na czas jej przebudowy będzie czasowo wyłączona. 

 
8. Prosimy o informację, czy realizacja obiektu będzie wymagać prowadzenia robót zgodnie z 

przepisami zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i 
badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że realizacja obiektu nie będzie wymagać prowadzenia robót zgodnie 
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. 
 

Zestaw IV 
 
1. W folderze „uzupełnienia do projektów” w załączniku numer 19 „opisy parametrów 
dźwigów” znajduje się załącznik nr 5 z między innymi plikami w formacie .pdf związanych ze 
stolarką okienną, wykończeniem pomieszczeń. Gdzie znajdę w takim razie dokumentację 
związaną z dźwigami ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia dokumentację dotyczącą parametrów dźwigów w załączniku nr 32. 
 
2. Belownica Balepres 3 CD nie posiada hydraulicznego wyrzutnika beli, czy zamawiający 
dopuszcza jakiekolwiek odstępstwa od tego co podał ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga hydraulicznego wyrzutnika beli. 
 
3. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i związane z tym opłaty leżą po stronie 
zamawiającego czy wykonawcy ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w pakiecie odp_III, zestaw II, pytania 2, 3, 4, 5 i 6 udzielił 
obszernych odpowiedzi na zadane pytanie.  
 
4. W kosztorysie budowlanym w pozycji 200 jest montaż rolet wewnętrznych sterowanych 
ręcznie o przedmiarze 544,52 m2. Chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie znajdziemy 
specyfikacje rolet (kolor, na jakie okna są przeznaczone rolety, sposób montażu ( na oknie, 
na ścianie) 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że opis rolet znajduje się w wytycznych Projektu Aranżacji Wnętrz. W 
pomieszczeniach od południowej strony (południowo-wschodniej) należy przewidzieć rolety np.  
Selt Refleksol 85 SA/MA lub inne równoważne. Napęd ręczny. Konstrukcja w kolorze ścian. 
Tkanina zmywalna, Tkanina Selt Polyscreen 314 Black Out Linen sand lub inna równoważna 
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5. Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć rolety wewnętrzne, o których wspomniano 
w rozdziale 8 Projektu Wykonawczego Technologia. Rolety te nie są wymienione w 
zestawieniu wyposażenia. Jeżeli tak, to prosimy o informację, w których pomieszczeniach 
należy rolety przewidzieć. Prosimy również o specyfikację rolet, podanie sposobu montażu 
oraz czy wymagają „blendy” osłaniającej.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że rolety, zgodnie z opisem Projektu Aranżacji Wnętrz należy wykonać  
w pomieszczeniach od południowej (południowo-wschodniej) strony budynku.  Należy 
przewidzieć rolety np.  Selt Refleksol 85 SA/MA lub inne równoważne. Napęd ręczny. 
Konstrukcja w kolorze ścian. Tkanina zmywalna np.  Selt Polyscreen 314 Black Out Linen sand 
lub inna równoważna 
 
6. Prosimy o przesłanie specyfikacji ścian będących zabudową szachtów instalacyjnych i 
geberitów do misek ustępowych. Ściany te nie są wyspecyfikowane oraz nie są ujęte w 
przedmiarach. W autocadzie opisane są jako ściany GK.  

Odpowiedź: 
Zamawiający w załączniku nr 33 uzupełnia specyfikację okładzin z płyt g-k. 
 
7. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rys. 8 Rzut Parteru Aranżacje, odbojnice, poręcze i 
narożniki nie występują na parterze.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
8. Prosimy o potwierdzenie, że uchwytów dla niepełnosprawnych występujących na 
rysunkach w łazienkach innych niż dla NPS (np. pom. 03.22/24/26/28 …) nie należy 
uwzględniać w ofercie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić uchwyty dla niepełnosprawnych we 
wszystkich łazienkach dla npsr. oraz dodatkowo w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na 
III piętrze zgodnie z projektem. 
 
Zestaw V 
 

 
 

Odpowiedź: 
Intencją Zamawiającego poprzez użycie zwrotu  „RN07 lub równoważny” było określenie 
standardu jakościowego, który jest trudny do opisania, a niejednokrotnie opis staje się płynny 
i trudny do wyegzekwowania, zamiast być jednoznacznym. W przeszłości KIO odpowiadała na 
zapytania oferentów w tym zakresie poprzez dopuszczanie takiego stwierdzenia przy 
niemożliwości opisania szczegółowo danego parametru, niemniej wymagano do wzorca dodać 
stwierdzenie „lub równoważny”. 
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Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie paneli i mostów medycznych spełniających parametry 
techniczno-użytkowe określone w SIWZ. Jednakże Zamawiający nie dopuszcza do 
zaoferowania paneli i mostów o proponowanej w w/w pytaniu konstrukcji ponieważ wymaga 
aby instalacja teletechniczna była w oddzielnym kanale. Ponadto system pięciokanałowy jest 
znacznie bezpieczniejszy pod względem p.poż. 
 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania paneli o proponowanym rozwiązaniu, ponieważ 
pogorszy to walory funkcjonalno-użytkowe panela. Urządzenia zawieszone na proponowanej 
dolnej szynie będą potencjalnie kolidować z gniazdami elektrycznymi i gazów medycznych. 
 
 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, ponieważ przy awarii punktu 
poboru gazów medycznych ma możliwość wymiany nie tylko oringów lub części B z 
wyzwalaczem, ale na cały nowy element wolny od jakichkolwiek wad, co pozwala na 
utrzymywanie bezpieczeństwa instalacji gazów medycznych na znacznie wyższym poziomie. 
 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania ponieważ według wiedzy 
Zamawiającego przy nitowaniu profili aluminiowych pojawiały się pęknięcia konstrukcji paneli 
i w efekcie stawały  się zagrożeniem dla bezpieczeństwo pacjenta. Aluminium posiada 
znacznie mniejszą wytrzymałość od stali, z której wykonywane są zbiorniki ciśnieniowe i 
mosty. Ponadto panele medyczne producentów najwyższej klasy są wykonywane bez 
wykorzystania technologii nitowania i wyposażenia w takie wyroby medyczne. 
 
 
 
Zestaw VI 
 

Lampa operacyjna LED 
 

1. Ad. 2. Czy Zamawiający dopuści lampę dwuramienną z kamerą zainstalowaną w kopule 
głównej za szybą ze szkła bezpiecznego? Jest to rozwiązanie równoważne do 
wymaganego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 
 

2. Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną , która posiada czasze w kształcie koła 
o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej, zapewniające dobre oświetlenie pola 
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operacyjnego? Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymogów SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

3. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której kopuła wyposażona jest w 110 
diod LED? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz 
bardziej jednorodną plamę świetlną , jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, 
która wynosi dla kopuły 50W. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

4. Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wymieniane są moduły 
świetlne? Wymiany dokonuje autoryzowany serwis. Jako producent lamp operacyjnych z 
wieloletnim doświadczeniem uważamy, że ze względów bezpieczeństwa, osoby 
nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia nie powinny ingerować w strukturę lampy. 
Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy 
chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na 
bezawaryjną pracę urządzenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

5. Ad.11. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dwa panele sterujące 
umieszczone są na kopule? Tego typu rozwiązanie zapewnia sterowanie parametrami 
niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu 
operacyjnego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

6. Ad. 13 i 14. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dla czaszy głównej i 
pomocniczej regulacja wielkości plamy świetlnej odbywa się w zakresie 190mm-360mm? 
Proponowany parametr jest równoważny do wymogów SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

7. Ad. 16 i 18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną posiadającą regulację natężenia 
światła w zakresie 25 - 100% realizowaną w 10 stopniach? Według normy medycznej, 
minimalne natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od 
maksymalnej wartości natężenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 

8. Ad. 19. Czy zamawiający dopuści lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 1400mm? 
Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 

9. Ad. 20. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją stałego zogniskowania 
plamy świetlnej w przedziale roboczym 70-140cm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 
 

10. Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w przedziale 4000 - 
4400– 4800K? Daje to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia 
ustawienie temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

11. Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku rozpoznawania barwy czerwonej 
R9 96? Jest to niewielka różnica od wymogów SIWZ, niewidoczna dla ludzkiego oka. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

12. Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitym poborze mocy 110W? Jest to 
parametr lepszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 

13. Ad. 30. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zamiast rozbudowy czaszy o 
dodatkowy automatyczny system redukcji cieni, przewidziane jest rozwiązanie 
równoważne, polegające na regulowanym doświetleniu pola operacyjnego? Regulacja ta 
odbywa się niezależnie z dwóch paneli umieszczonych po przeciwległej stronie kopuły.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

14. Ad. 31. Czy Zamawiający dopuści rozpraszanie cienia z jedną maską równą 56%? 
Proponowany parametr jest optymalny do przeprowadzania operacji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

15. Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści rozpraszanie cienia z jedną maską i tubusem równą 
56%? Proponowany parametr jest optymalny do przeprowadzania operacji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

16. Ad. 33. Czy Zamawiający dopuści lampę z kamerą zainstalowaną w kopule głównej za 
szybą ze szkła bezpiecznego? Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

17. Ad. 35. Czy Zamawiający dopuści manualną regulację poniższych parametrów kamery:  
- zoom kamery (10x optyczny, 12 x cyfrowy), 
- obrotu kamery? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

18. Ad. 36. Czy Zamawiający dopuści automatyczną regulację poniższych parametrów kamery: 
- balans bieli, 
- ostrość, 
- ekspozycja? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

19. Ad. 37. Czy Zamawiający dopuści kamerę bez funkcji zatrzymania obrazu?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

20. Ad. 38. Czy Zamawiający dopuści sterowanie parametrami kamery za pomocą dwóch 
paneli umieszczonych na kopule oraz przewodowego sterownika zamontowanego na 
ścianie? Zastosowanie naściennego panelu przewodowego minimalizuje zakłócenia płynące 
od urządzeń na sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub 
jego zagubienie.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

21. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

22. Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit 
podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem 
podwieszanym a stropem właściwym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

23. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 
24 V, czy UPS na 230 V ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

24. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty 
stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

25. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to 
jakie i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

26. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji 
elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów 
zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje 
w tzw. „korytkach”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
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udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że w 
zakresie oferty Wykonawcy należy ująć wszelkie niezbędne instalacje do prawidłowego 
montażu i działania urządzeń. Sposób prowadzenia instalacji należy uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru Robót Elektrycznych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

27. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli 
tak, to jakiego producenta? 

Odpowiedź: 
Pytanie bezzasadne.  

 

Lampa bezcieniowa 

1. Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pola operacyjnego 190-360 mm? 
Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

2. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barw równy Ra 96? Jest to 
parametr lepszy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

3. Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w przedziale 4000 - 
4400– 4800K? Daje to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia 
ustawienie temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

4. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

5. Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit 
podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem 
podwieszanym a stropem właściwym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

6. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 
24 V, czy UPS na 230 V ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

7. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty 
stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 
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8. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to 
jakie i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

9. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji 
elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów 
zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje 
w tzw. „korytkach”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że w 
zakresie oferty Wykonawcy należy ująć wszelkie niezbędne instalacje do prawidłowego 
montażu i działania urządzeń. Sposób prowadzenia instalacji należy uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru Robót Elektrycznych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

10. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli 
tak, to jakiego producenta? 

Odpowiedź: 
Pytanie bezzasadne. 

 

Lampa bezcieniowa 

1. Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści średnice pola operacyjnego 210-110 mm?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

2. Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barw równy Ra 96? Jest to 
parametr lepszy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

3. Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści stałą temperaturę barwową 4400K? Jest to wartość 
najbardziej zbliżona do barwy naturalnego słonecznego światła. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania. 

4. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

5. Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit 
podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem 
podwieszanym a stropem właściwym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

6. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 
24 V, czy UPS na 230 V ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

7. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty 
stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

8. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to 
jakie i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. 

9. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji 
elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów 
zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje 
w tzw. „korytkach”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane dotyczące w/w pytania ujęte są w 
udostępnionej Oferentom dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że w 
zakresie oferty Wykonawcy należy ująć wszelkie niezbędne instalacje do prawidłowego 
montażu i działania urządzeń. Sposób prowadzenia instalacji należy uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru Robót Elektrycznych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

10. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli 
tak, to jakiego producenta? 

Odpowiedź: 
Pytanie bezzasadne. 

Zestaw VII 
 
Dotyczy załączniki nr 8. 
Lampa operacyjna LED 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o parametrach 
przedstawionych poniżej? Produkt jest tożsamy z opisanym przez Zamawiającego tylko w 
nowszej wersji? 

 

1.  
Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w kopułę 
główną i satelitę oraz kamerę 4K 

2.  Trójramienny system podwieszenia 

3.  

Obudowy kopuły głównej lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło 
umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola 
operacyjnego 

4.  

Obudowy kopuły satelitarnej lampy w kształcie litery „Y” wpisanej w koło 
umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola 
operacyjnego 

5.  
Kształt każdej kopuły odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający 
nawiew na głowę oraz ramiona chirurga 
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6.  Źródło światła diody LED 

7.  
Kopuła główna lampy wyposażona w 78 diod w konstrukcji jednoogniskowej 
oraz kopuła satelity wyposażona w 64 diod w konstrukcji jednoogniskowej 

8.  
Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” 
diody 

9.  Diody emitujące bezcieniowe światło  

10.  
Moduły diodowe światła głównego składające się z trzech niezależnych diod, 
gdzie każda z nich posiada inną, indywidualną soczewką. 

11.  Żywotność diody 60 000 godzin. 

12.  
Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli wykonanej w technologii 
dotykowej znajdujących się przy kopułach. 

13.  
Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą wymiennych, sterylizowanych 
uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp 

14.  
Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie 140mm – 
320mm 

15.  Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie 140mm – 320mm 

16.  

Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie 
światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji 
natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). 

17.  Regulacja natężenia światła w 10 stopniach. 

18.  
Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 
1m 160 000 luks dla kopuły głównej i 140 000 luks dla satelity 

19.  
Natężenie światła regulowane w zakresie min. 3÷100% poprzez panel 
umieszczony przy kopule lampy i centralny uchwyt sterylny 

20.  Głębokość oświetlenia 120cm  
21.  Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 40cm – 160cm 

22.  
Temperatura barwowa regulowana min. w pięciu krokach w zakresie min. 3500 
- 5000K 

23.  Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 97 
24.  Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 97 
25.  Całkowity pobór mocy nie większy niż 110W 

26.  
Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie 
przekraczający 1˚C 

27.  
Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie 
przekraczający 1˚C 

28.  
Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację 
powszechnie stosowanymi środkami 

29.  
Gładka obudowa bez widocznych śrub, nitów, zaślepek, które powodują 
gromadzenie się brudu i utrudnia czyszczenie. 

30.  Stopień ochrony kopuły lampy: IP54 
31.  Wielkość każdej z kopuł poniżej 72 cm 

32.  

Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym 
przyciskiem realizowane przez dedykowane diody świecące w stronę pola 
operacyjnego w kolorze zielonym. 

33.  
Maksymalne natężenie napromieniowania jednej kopuły (irradiancja) 
przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,6mW/m2 

34.  

Kopuła Głowna wyposażona w system aktywnej redukcji cieni (system 
czujników) który wyczuwa przesłonięte przez głowę chirurga segmenty lampy i 
automatycznie płynnie wzmocni emitowane oświetlenie w obszarach nie 
przesłoniętych utrzymując bezcieniowość na bardzo wysokim poziomie. 

35.  System redukcji cieni z synchronizacją obu kopuł podnoszący natężenie światła 
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w kopule satelitarnej w momencie przysłonięcia diod w kopule głównej 
36.  Możliwość włączanie i wyłączania systemu redukcji cieni 

37.  

Lampa wyposażona w system redukujący kontrast pomiędzy powierzchnią 
oświetlaną a zacienioną znacznie zmniejszający zmęczenie oka operatora. 
Możliwość włączenia/wyłączenia systemu. 

38.  
Sterownik lampy wyposażony w co najmniej 6 programów pracy uzależnionych 
od rodzaju przeprowadzanych operacji z możliwością ich edycji. 

39.  Współczynnik D50/D10 70% 
40.  Rozpraszanie cienia z tubą: 100% 
41.  Rozpraszanie cienia z jedną maską: 100% 
42.  Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne: 100% 
43.  Kamera 4K zamocowana na trzecim ramieniu 
44.  Rozdzielczość 3840p (3840×2160) 

45.  
Pozycjonowanie kamery za pomocą wymiennego uchwytu sterylizowanego w 
autoklawie. 

46.  

Regulacja parametrów kamery: 
1. Balansu bieli 
2. Przysłony 
3. Skupienia 
4. Powiększenia (zoom, 140 krotny) 

47.  

Automatyczna regulacja: 
1. Przysłony 
2. Skupienia 

48.  Możliwość zatrzymania obrazu (stopklatka) 

49.  
Sterowanie kamery za pomocą panelu umieszczonego bezpośrednio przy 
kamerze. 

50.  Możliwość sterowania kamerą pilotem bezprzewodowym 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 
 
Lampa bezcieniowa 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę bezcieniową o parametrach 
przedstawionych poniżej? Produkt jest tożsamy z opisanym przez Zamawiającego tylko w 
nowszej wersji? 

 
1.  Lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w jedną kopułę 
2.  Jednoramienny system podwieszenia 

3.  
Obudowy kopuły lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło umożliwiająca 
pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego 

4.  
Kształt kopuły odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew 
na głowę oraz ramiona chirurga 

5.  Źródło światła diody LED 
6.  Kopuła lampy wyposażona w 78 diod w konstrukcji jednoogniskowej 

7.  
Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” 
diody 

8.  Diody emitujące bezcieniowe światło  

9.  
Moduły diodowe światła głównego składające się z trzech niezależnych diod, 
gdzie każda z nich posiada inną, indywidualną soczewką. 

10.  Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin. 
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11.  
Sterowanie parametrami lampy przy pomocy panelu wykonanego w technologii 
dotykowej znajdujących się przy kopule 

12.  
Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą wymiennego, sterylizowanego 
uchwytu umieszczonego centralnie na kopule lampy 

13.  
Średnica pola roboczego dla czaszy regulowana w zakresie 140mm – 320mm 
lub obustronnie większym 

14.  

Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie 
światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji 
natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). 

15.  Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 10 stopniach. 

16.  
Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 
1m nie gorsza niż 160 000 luks 

17.  
Natężenie światła regulowane w zakresie min. 3÷100% poprzez panel 
umieszczony przy kopule lampy i centralny uchwyt sterylny 

18.  Głębokość oświetlenia 120cm  
19.  Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 40cm – 160cm 

20.  
Temperatura barwowa regulowana min. w pięciu krokach w zakresie min. 3500 
- 5000K 

21.  Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 97 
22.  Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości 97 
23.  Całkowity pobór mocy nie większy niż 60W 

24.  
Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie 
przekraczający 1˚C 

25.  
Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie 
przekraczający 1˚C 

26.  
Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację 
powszechnie stosowanymi środkami 

27.  
Gładka obudowa bez widocznych śrub, nitów, zaślepek, które powodują 
gromadzenie się brudu i utrudnia czyszczenie. 

28.  Stopień ochrony kopuły lampy: min. IP54 
29.  Wielkość kopuły poniżej 72 cm 

30.  

Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym 
przyciskiem realizowane przez dedykowane diody świecące w stronę pola 
operacyjnego w kolorze zielonym. 

31.  
Maksymalne natężenie napromieniowania jednej kopuły (irradiancja) 
przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,6mW/m2 

32.  

Kopuła Głowna wyposażona w system aktywnej redukcji cieni (system 
czujników) który wyczuwa przesłonięte przez głowę chirurga segmenty lampy i 
automatycznie płynnie wzmocni emitowane oświetlenie w obszarach nie 
przesłoniętych utrzymując bezcieniowość na bardzo wysokim poziomie. 

33.  Możliwość włączanie i wyłączania systemu redukcji cieni 

34.  

Lampa wyposażona w system redukujący kontrast pomiędzy powierzchnią 
oświetlaną a zacienioną znacznie zmniejszający zmęczenie oka operatora. 
Możliwość włączenia/wyłączenia systemu. 

35.  
Sterownik lampy wyposażony w co najmniej 6 programów pracy uzależnionych 
od rodzaju przeprowadzanych operacji z możliwością ich edycji. 

36.  Współczynnik D50/D10 min. 70% 
37.  Rozpraszanie cienia z tubą: 100% 
38.  Rozpraszanie cienia z jedną maską: 100% 
39.  Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne: 100% 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 
 
Most medyczny 1- stanowiskowy zwieszakami, półkami i szyną sprzętową 
Most medyczny 3- stanowiskowy z wieszakami, półkami i szyną sprzętową 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający będzie oczekiwał mostów medycznych o poniższych parametrach? 
 
1.  Most Medyczny – opis dla pojedynczego stanowiska: 

2.  

Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie 
aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną – 
urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych 

3.  
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – bez śrub, nitów, itp. 
wystających na powierzchniach ścianek. 

4.  

System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej 
dwóch ruchomych wózków, rozmieszczonych po obu stronach łóżka pacjenta: 
- wózek aparaturowy po lewej stronie łóżka z zwieszoną pod nim kolumną - 
głowica pozioma - wyposażona w gniazda gazowe i elektryczne, drążki nośne 
dla półek , z możliwością ustawienia na półce respiratora i zawieszenia 
kardiomonitora  
 -wózek infuzyjny po prawej stronie łóżka głowica pionowa  z gniazdami 
gazowymi i elektrycznymi przeznaczona do zawieszania drążków infuzyjnych -, 
pomp infuzyjnych oraz kroplówek, szuflad i półek. 

5.  

Kolumna po stronie infuzyjnej o wysokości min. 1000 mm z ramieniem o 
długości min 400 mm, głowica z szynami montażowymi do montażu półek, 
wysięgników itp. 
Kolumna po stronie aparaturowej z głowica poziomą o szer. min 600mm 

6.  
Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości powyżej 200 cm nad 
podłogą. Wymiary belki ok. 580mm x 215mm (+/-20 mm) 

7.  

Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z trzech 
wbudowanych lamp: 
- oświetlenie ogólne stanowiska 
- oświetlenie pacjenta do badań 
- oświetlenie nocne 

8.  
Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, 
odbite od sufitu) 

9.  
Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane 
bezpośrednio na pacjenta) 

10.  

Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu 
pacjentów, odbite od podłogi) umieszczone na dole kolumny pod wózkiem 
aparaturowym 

11.  
Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań z wyłącznikami 
umieszczonymi na kolumnie lub ścianie 

12.  Belki sąsiadujących stanowisk połączone  
13.  Możliwość przesuwania wózków wzdłuż belki w zakresie min 80 cm 
14.  Możliwość obrotu kolumny pod wózkiem aparaturowym osi w zakresie min 300 ̊ 

15.  

Ruch wózka aparaturowego i infuzyjnego wzdłuż belki blokowany 
pneumatycznie z panelu na głowicy (aparaturowy) i uchwytów na tylnej ścianie 
głowicy kolumny infuzyjnej 

16.  Nośność kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można 
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zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) dla obu stron po min. 100 kg 
17.  Wymogi dotyczące głowicy pod wózkiem aparaturowym: 

18.  

Na głowicy poziomej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe 
standard AGA: 2x sprężone powietrze, 1x tlen, 1x próżnia. Gniazda 
rozmieszczone w odległości zapewniającej włączenie reduktorów i nawilżaczy 

19.  
Co najmniej 4 gniazda elektryczne bryzgoszczelne z klapką IP44. Co najmniej 4 
bolce wyrównania potencjałów 

20.  Gniazdka elektryczne zainstalowane równolegle w stosunku do osi głowicy 
21.  Gniazda RJ45 kategorii szóstej - 2 szt. 

22.  

Pod głowicą po stronie aparaturowej zawieszone rury montażowe 
przeznaczone do instalacji akcesoriów medycznych o długości min. 1200mm, 
m.in. drążka infuzyjnego do pomp infuzyjnych i worków na kroplówki półek, 
szuflady 

23.  Ramię przegubowe do zamocowani monitora funkcji życiowych 

24.  
Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego jednoramienny, obrotowy, o 
zasięgu min. 30 cm 

25.  
Min. 2 półki o szerokości ok. 530 mm i głębokości ok. 480 (+/-20mm) 
wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów. Dolna półka z szufladą 

26.  Wymogi dotyczące głowicy pod wózkiem infuzyjnym 
27.  Głowica w układzie pionowym. 

28.  
Gniazda gazów medycznych, elektryczne i teleinformatyczne umieszczone na 
tylnej lub bocznej ścianie głowicy. 

29.  
Kolumna zasilająca pod wózkiem aparaturowym pionowa, o wysokości min. 
100 cm, zawieszone na wysokości około 40 -70cm nad podłogą 

30.  
Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance kolumny lub/i 
przyciskami na uchwytach 

31.  
Z przodu i z tyłu głowicy, na jej całej długości wbudowane po dwie pionowe, 
wewnętrzne szyny do mocowania półek i innego wyposażenia  

32.  
Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki oraz innego wyposażenia przez 
użytkownika 

33.  

Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe 
do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej 
ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej lub szyna okalająca typu „U” 

34.  

Gniazda gazowe standard AGA: 2x sprężone powietrze, 2x tlen, 2x próżnia. 
Gniazda rozmieszczone w odległości zapewniającej bezkolizyjne włączenie 
reduktorów i nawilżaczy  

35.  
Co najmniej 12 gniazd elektrycznych z bolcem uziemienia. Co najmniej 12 
bolców wyrównania potencjałów 

36.  
Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach pod kątem 45° w stosunku do 
osi głowicy 

37.  Gniazdo RJ45 1 szt. 
38.  Gniazda teleinformatyczne systemu medycznego 2 szt. 

39.  

Półka o wymiarach 400x450 mm ± 50 mm Możliwość regulacji wysokości 
zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika o nośności min. 70 kg 
wyposażona w boczne szyny montażowe i szufladą na drobne przedmioty. 

40.  

Kolumna wyposażona w min. jeden drążek infuzyjny długości min. 1000 mm, z 
czterema hakami na płyny o obciążeniu min. 30 kg do zawieszenia stacji 
dokujących, pomp infuzyjnych, objętościowych i żywieniowych 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania mostów medycznych o powyższych 
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parametrach techniczno-użytkowych, ponieważ nie spełniają one wymagań określonych w 
projekcie, który jest integralną częścią SIWZ. W tym między innymi: 
- System proponowany z podwieszanymi do belki głównej kolumnami dystrybucyjnymi 
wyposażonymi w gniazda, zamiast wymaganego systemu z gniazdami w belce głównej mostu 
i podwieszanymi wózkami sprzętowymi umożliwiającymi poruszanie się na całej długości 
mostu; 
- Proponowane rozwiązanie z podwieszonymi kolumnami dystrybucyjnymi posiada 
znacznie wyższą masę własną, co wiąże się z większym obciążeniem stropu. 
- Konstrukcja belki głównej mostu nie jest minimum 6 komorowa;  
- Orurowanie gazów medycznych pomiędzy belką główną mostu wykonane giętkimi 
rurami z tworzywa sztucznego, zamiast wymaganej w projekcie instalacji wykonanej 
wyłącznie z rur miedzianych lutowanych srebrem od połączenia z siecią przy  stropie do 
punktów poboru gazów (przy instalacji wewnętrznej gazów medycznych z tworzyw 
sztucznych wymagana jest co kilka lat wymiana orurowania co znacząco podwyższa koszty 
serwisowania po okresie gwarancji). Ponadto ze względu na koszty serwisowania urządzeń 
medycznych w klasie IIb, Zamawiający wymaga aby panele zasilająco-oświetleniowe do sal 
chorych i mosty medyczne były dostarczone tego samego producenta. 
- Brak możliwości w przyszłości domontowania dodatkowych punktów poboru gazów 
medycznych i gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. 
- Podstawy punktów poboru gazów medycznych powinny być połączone z wewnętrzną 
instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego śrubunku, co umożliwia 
użytkownikowi w razie awarii wymianę kompletnego punktu poboru na nowy. 
- Wymaga się, aby punkty poboru gazów były w belce głównej mostu na płaszczyźnie 
prostopadłej do płaszczyzny podłogi. 
- Komponenty oświetleniowe niezgodne z SIWZ. Brak wielkości strumienia światła 
emitowanego przez komponenty oświetleniowe oraz mocy pobieranej i w związku z tym wg 
Zamawiającego nie spełnianie wymagań PN EN 12464-1:2012.  
- Brak przekaźników bistabilnych do sterowania oświetleniem; 
- Obudowa belki głównej mostu jest malowana proszkowo zamiast wykonania jej z 
anodowanego aluminium. 
- Brak informacji, czy most nie emituje ponadnormatywnego promieniowania 
elektromagnetycznego EMC. Wymagane jest potwierdzenie badań na zgodność z EN 60601-
1-2 wykonanych przez zewnętrzną Jednostkę Akredytowaną. 
- Mosty nie są odporne na promieniowanie UV. 
- Brak szyn sprzętowych 25x10mm na frontowej powierzchni mostu. 
- Brak wyposażenia w zestaw 3 ramion mocowanych do nogi mostu. 
- Wyposażenie ruchome niezgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
 Na obecnym etapie postępowania Oferent powinien dokładnie przeanalizować 
wymagania określone w SIWZ. Zadane pytanie o dopuszczenie konkretnych parametrów 
techniczno-użytkowych jest niespójne i mało precyzyjne oraz odbiega od wymagań 
określonych w SIWZ. 
 
 
Zestaw VIII 
Prosimy o potwierdzenie, iż jedna z realizacji wskazanych na spełnienie 
warunku określonego SWIZ pkt. V pkt 1.2.3.1.1, może jednocześnie 
potwierdzać spełnienie warunku określonego w 1.2.3.1.2 (o ile spełnia 
warunki obu punktów). 
Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że jeżeli Wykonawca wykonywał zamówienie odnośnie 
jednej inwestycji a w zakresie jej wykonania było wykonanie RB określonych w pkt 1.2.3.1.1 i 
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1.2.3.1.2, uzna warunek za spełniony po szczegółowym wykazaniu przez Wykonawcę zakresu 
oraz wartości poszczególnych RB.  
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz dodatkowymi informacjami, które należy 
uwzględnić w składanych ofertach, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert 
na 09.03.2020 r. – godziny składania i otwarcia ofert bez zmian. 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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