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Nr referencyjny: LI.280.7.2022
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup akceleratora wraz z dostosowaniem pomieszczeń, TED: 2022/S 174-490001.
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający
udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie Zamawiający informuje, na podstawie art. 137
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), że
dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia opisanych w treści zawiadomienia.
Pytanie 1:
Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje naprawę centrali wentylacyjnej? Jeżeli tak to jakie?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje naprawy centrali wentylacyjnej. Zamawiający przewiduje
przegląd istniejącej centrali wentylacyjnej.

Pytanie 2:
Prosimy o podanie powierzchni kanałów wentylacyjnych lub udostepnienie projektu instalacji wentylacji w
celu określenia ilości potrzebnej do czyszczenia.
Odpowiedź: Kanał wentylacyjny ma wymiar 35x30 cm x ok. 10 m.

Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający nie przewiduje wymiany agregatu wody lodowej oraz innych
elementów takich jak wymienniki, pompy, armatura itp.
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje konserwacje posiadanego agregatu, a nie jego wymianę na nowy.
Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiający przewiduje konieczność wymiany instalacji wody lodowej w
obrębie pomieszczenia akceleratora.
Odpowiedź: Tak, zamawiający przewiduje konieczność wymiany instalacji wody lodowej w obrębie
pomieszczenia akceleratora.

Pytanie 5: SWZ, Rozdz. XIII pkt 2.2.
Zamawiający, mając na uwadze treść pkt 94 załącznika nr 2 do SWZ oraz §5 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ,
proszony jest o potwierdzenie, że okres gwarancji ma być liczony od dnia podpisania protokołu przekazania
akceleratora do eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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Pytanie 6: Załącznik nr 3 „wzór umowy”, §3 ust. 5 w zw. z §4 ust. 4.
Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający dostawę
sporządzony zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy w części, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a) umowy.
Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższe to proszony jest o jednoznaczne wskazanie po realizacji, którego
z etapów określonych w §3 ust. 1 umowy, Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury
obejmującej część wynagrodzenia, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a) umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7: Załącznik nr 3 „wzór umowy”, §4 ust. 6.
Celem doprecyzowania warunków zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający proszony jest o dokonanie następującej zmiany w przywołanym postanowieniu:
„6. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem bankowym na podstawie faktury VAT na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.”
Zamawiający, mając na uwadze treść pkt 94 załącznika nr 2 do SWZ oraz §5 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ,
proszony jest o potwierdzenie, że okres gwarancji ma być liczony od dnia podpisania protokołu przekazania
akceleratora do eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.
Patrz pytanie 5.

Pytanie 8: SWZ.
Zważywszy, że w związku z realizacją przedmiotu zamówienia/umowy w sprawie zamówienia publicznego
dochodzić może do przetwarzania przez pracowników lub współpracowników wykonawcy danych
osobowych, których administratorem w rozumieniu przepisów RODO jest Zamawiający, Zamawiający
proszony jest o potwierdzenie, że wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarta
zostanie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9: Załącznik nr 2 „Formularz cenowo techniczny”, poz. 97, 99.
Prosimy o podanie parametrów kabla zasilającego obecny akcelerator (typ, przekrój i długość) oraz prądu
znamionowego zabezpieczenia tego kabla.
Odpowiedź: Kabel zasilający akcelerator YKY 5x25mm, długość: około 50-60m, zabezpieczenie 63A.

Pytanie 10: Załącznik nr 2 „Formularz cenowo techniczny”, poz. 97, 99.
Prosimy o informacja czy kabel do zasilania akceleratora zasila tylko akcelerator, czy także inne rozdzielnice
lub potrzeby w budynku np. systemy wentylacji klimatyzacji pomieszczenia akceleratora.
Odpowiedź: Kabel zasila tylko akcelerator.

Pytanie 11: Załącznik nr 2 „Formularz cenowo techniczny”, poz. 97, 99.
Prosimy o informację z jakiej rozdzielnicy elektrycznej zasilane są urządzenia wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeń akceleratora.
Odpowiedź: Urządzenia wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia akceleratora zasilane są z tablicy TW.

Pytanie 12: Załącznik nr 2 „Formularz cenowo techniczny”, poz. 97, 99.
Czy oświetlenie awaryjne jest wykonane z oprawami z monitoringiem? Jeśli tak, to ile jest wolnych adresów
w pętli oświetlenia ewakuacyjnego obsługującej „bunkry” sieci monitorowania opraw awaryjnych? Ile opraw
można jeszcze dołożyć do pętli bez rozbudowy systemu o dodatkowy interfejs?
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Odpowiedź: Oprawy awaryjne są bez monitoringu. Istnieją wolne obwody w Centralnej Baterii budynku.
CB znajduje się obok RG"U".

Pytanie 13: Załącznik nr 2 „Formularz cenowo techniczny”, poz. 97, 99.
Prosimy o informację na temat standardu okablowania strukturalnego tj. kategoria okablowania. Prosimy o
informację czy wymagany jest zakup dodatkowych przełączników sieciowych i paneli krosowych? Czy
istniejący osprzęt łączeniowy (panele, wtyki) przystosowany jest do wymaganej kategorii okablowania?
Odpowiedź: Kategoria okablowania CAT6 w ilości 8szt. gniazd w sterówce akceleratora. Wymagana jest
dostawa przełącznika kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznika D-Link DSG363052PC.
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UWAGA
Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały
wymienione.
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