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Nr sprawy 4/2020                                 Olsztyn, dn.  7 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 IV 

 
Zestaw I 
 1. Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania celem zabudowy sufitów w pomieszczeniach 
oznaczonych numerami -01.02a; -01.02b;01.01a; 01.01b; 01.52; 02.02a; 02.02b; 02.07; 
02.46 ; 03.01a; 03.01b; 03.01.c; 03.06 inny system sufitu kasetonowego z płytami 
demontowanymi do dołu niż ten wskazany w dokumentacji system -oznaczony symbolem 
S4 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie innego systemu sufitu kasetonowego z 
płytami demontowanymi od dołu np. sufit kasetonowy oznaczony w dokumentacji symbolem 
S3.  Zaproponowany system sufitowy musi posiadać wszelkie atesty oraz być dopuszczony do 
stosowania w obiektach służby zdrowia.  
  
2. Z uwagi na duża ilość elementów regulacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego 
monolitycznego oznaczonego w dokumentacji symbolem S1, zwracamy się z pytaniem:  
Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania w pomieszczeniach oznaczonych numerami -
01.02a; -01.02b;01.01a; 01.01b; 01.52; 02.02a; 02.02b; 02.07; 02.46 ; 03.01a; 03.01b; 
03.01.c; 03.06 system sufitu kasetonowego oznaczony w dokumentacji symbolem 
S2 zamiennie za sufit monolityczny oznaczony symbolem S1 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie w wymienionych pomieszczeniach sufitu 
kasetonowego oznaczonego w dokumentacji symbolem S2 zamiennie za sufit monolityczny 
oznaczony symbolem S1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć 
oprawy oświetleniowe dostosowane do wymiarów modułów sufitów kasetonowych. Oprawy 
oświetleniowe muszą spełniać parametry techniczne tak jak dla opraw zaprojektowanych dla 
systemu monolitycznego oznaczonego symbolem S1. 
  
3. Prosimy o podanie specyfikacji armatury i przyborów sanitarnych jakie należy przyjąć do 
wyceny.  
Odpowiedź: 
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Zamawiający w załączniku nr 28 – specyfikacja białego montażu podaje i uszczegóławia 
parametry armatury i przyborów sanitarnych. 
  
4. Czy wyposażenie ujęte w projekcie technologii Wykonawca na ująć w swojej ofercie czy 
też jego zakup, dostawa i montaż leży po stronie Zamawiającego?  
Jeżeli natomiast tak - to prosimy o dokładne wskazanie pozycji wyposażenia, które 
Wykonawca ma uwzględnić w cenie ofertowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazał pozycje wyposażenia jakie należy ująć w wycenie w załączniku nr 1A – 
Technologia – po modyfikacji - elementy, które należy wycenić oznaczono kolorem żółtym.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 – Technologia – elementy, które 
należy wycenić oznaczono kolorem żółtym, umieszczony w folderze Uzupełnienia do projektu 
jest nieaktualny.  
Wyposażenie należy wycenić zgodnie z załącznikiem nr 1A – Technologia – po modyfikacji.  
 
5. Z uwagi na to, że przewidziana w dokumentacji na całym obiekcie wykładzina winylowa 
oznaczona w dokumentacji symbolem od W1 do W9 generuje bardzo wysokie 
nieuzasadnione koszty realizacji, zwracamy się z pytaniem:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w/w wykładzinę zastosować wyłącznie na ciągach 
komunikacyjnych a w pozostałych pomieszczeniach zastosować wykładzinę analogiczną jak w 
istniejącym nowym skrzydle budynku szpitala? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wykładzinę oznaczoną symbolem od W1 do W9 na ciągach 
komunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. W pozostałych 
pomieszczeniach należy wykonać wykładzinę o parametrach analogicznych jak w istniejącym 
skrzydle. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w poszczególnych pomieszczeniach 
występują wykładziny winylowe oraz wykładziny antyelektrostatyczne. 
 
6. 

  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy przewidzieć tymczasowe podwieszenie wszystkich 
istniejących rurociągów. Nie ma możliwości przerw w pracy żadnego z obiegów. Przejście 
przewodów na rysunku „G1” zostało naniesione na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej 
uzbrojenia podziemnego. Rzeczywiste trasy rurociągów określone zostaną podczas odkrywek 
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związanych z wykonaniem obiektu. Instalacje biegną do istniejącego budynku „A” i znajdują 
się w przestrzeni stropu podwieszonego o rozstawie konstrukcyjnym identycznym do 
budynku projektowanego. Na obecnym etapie niemożliwe jest dokładne rozwiązanie przejścia 
przewodów przez projektowany budynek, kolizje będą rozwiązywane na budowie w ramach 
nadzoru autorskiego. 
 
7.  

 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zaprojektowane rozwiązania branży elektrycznej uwzględniają 
zasilanie powyżej wymienionych urządzeń z odpowiednim współczynnikiem jednoczesności. 
Zaprojektowane kable zasilające są w stanie zasilić centrale wentylacyjne oraz nawilżacze 
parowe powietrza nawet przy współczynniku jednoczesności równym 1. 
 
8. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedłużenie kominów należy wykonać jako adaptacja budynku 

kotłowni. Przedłużenie kominów zostało ujęte w kosztorysie i przedmiarze budowlanym. 

Pytanie odnośnie punktu 13.8 „Wytyczne do automatyki węzła i Kotłowni” – ze względu na 

pojawienie się niejednoznaczności dotyczących wykonania komponentów automatyki 

Zamawiający wyjaśnia , że: 

-oferent wykonuje, montuje i uruchamia szafę automatyki we własnym zakresie z 

materiałów określonych w zamówieniu. Wykonuje oprogramowanie sterowników 

węzła, paneli graficznych i aplikację użytkownika o cechach stosowanych w 

standardzie OCS System obowiązującym na UWM. 

Służby techniczne UWM włączają sterowniki węzła i aplikację użytkownika stworzoną 

przez oferenta do istniejącego systemu OCS System. 

Szczegóły przedstawiono w poprawionym załączniku nr 2 dołączonym do niniejszej 

odpowiedzi. 

Załącznik nr 2 

Wymagania dotyczące: urządzeń TPP- pomiarów mediów i automatyki sterującej 

Węzłem Przyłączeniowym GKR-WP-CO/CTw/CWU w budynku nr 31 w USK-UWM przy 

ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie 

Ze względu na wymaganą kompatybilność nowego TPP–GWC-GKR-WP-CO/CTw/CWU, 

(po rozbudowie nowego budynku „A”), z elementami istniejącego Centralnego 

Systemu Monitoringu Węzłów i pomiarów mediów w USK- UWM i właściwości 

techniczne, należy: 

 • W Szafie Automatyki Węzła (SAW), zastosować sterowniki swobodnie 

programowalne Micro XXL.  

• Oprogramowanie sterowników wraz z oprogramowaniem wizualizacyjnym, 

wykonać za pomocą pakietu narzędzi i elementów oprogramowania w obowiązującym 

w USK-UWM, w systemie OCS-Control. 

• Urządzenia sterowania węzłem umieścić w metalowej szafie. Na drzwiach szafy 

zamontować 10”- calowy panel graficzny. 

• Do sterowania obiegami grzewczymi stosować zawory regulacyjne z siłownikami  

z sygnałem sterowania 0 – 10 V, 24 V AC. 

• Do pomiaru temperatur z obiegów technologicznych należy stosować czujniki 

temperatury typu Pt 1000 z pochewkami wspawanymi do rurociągów. 

W ramach planowanej inwestycji pt. „Rozbudowy Nowego Budynku Szpitala A o 

skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na 

terenie USK-UWM przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”, należy zmodernizować i 

dostosować do nowych uwarunkowań eksploatacyjnych, istniejącą automatykę 

zespołu urządzeń ciepłowniczych w GWC- GKR-WP-CO/CTw/CWU, w zakresie: 

• Wykonania Projektu Wykonawczego nowej Szafy Automatyki i TPP-GWC-GKR-

WP-CO/CTw/CWU,  

• Wykonania nowej Szafy Automatyki i TPP-GWC-GKR-WP-CO/CTw/CWU, 

• Wykonania nowego okablowania do czujników temperatury, sterowania i 

zasilania pomp, zaworów, okablowania komunikacyjnego wraz z podłączeniem i 

uruchomieniem sterowanych urządzeń. 
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• Nowego oprogramowania sterowników i paneli graficznych do sterowania 

urządzeniami  wykonawczymi węzła GKR-WP-CO/CTw/CWU o cechach funkcjonalnych 

opisanych w PW  "Branża sanitarna",  w tym odczytów parametrów z czujników 

temperatury i ciśnienia, z liczników ciepła, wodomierzy CWU i WZ, oraz z pomp Magna 

3 i zaworów regulacyjnych w systemie zarządzania energią i mediami w USK-UWM . 

Oprogramowanie wykonać z użyciem pakietu narzędzi i elementów oprogramowania w 

obowiązującym w USK-UWM systemie OCS-Control . 

• Nowego oprogramowania wizualizacyjnego węzła GKR-WP-CO/CTw/CWU z 

użyciem   narzędzi OCS-Control i zgodnego z istniejącym standardem.  

• Nowego opomiarowania mediów, w zakresie: 

- Odczytu zużycia energii elektrycznej z głównej rozdzielni budynku - zrealizować  

za pomocą licznika EMU Professional z modułem komunikacyjnym ModBus RTU  

łączem RS485. Licznik podłączyć do obwodów siłowych za pomocą przekładników 

prądowych zapinanych za pomocą klipsów z przekładnią 150/5A. Przewód 

komunikacyjny (Liycy 2x0,75) z licznikiem doprowadzić do Szafy Automatyki Węzła.  

- Napisania nowego oprogramowania na panel graficzny do odczytu liczników 

energii elektrycznej  cieplnej z użyciem  narzędzi OCS System, z wizualizacją 

parametrów w postaci wartości, wykresów i zużycia w czasie godziny, doby i miesiąca 

na panelu graficznym oraz przygotować dane do eksportu do Centralnego Systemu 

Monitoringu Węzłów, 

- Liczniki energii cieplnej powinny być wyposażone w moduły komunikacyjne M-

bus, 

Napisane oprogramowanie na sterowniki i wizualizację aplikacji użytkownika służby 

techniczne UWM włączą do istniejącego na UWM systemu OCS System . 

 

Program do oprogramowania OCS Control zgodnie z wytycznymi Inwestora zostanie 

udostępniony przez służby Inwestora. Wytyczne do opracowania automatyki są zgodne z 

wytycznymi przekazanymi przez służby Inwestora. 

 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wnoszenia wadium w postaci skanu gwarancji 

wadialnej z podpisami Gwaranta opatrzonej podpisami elektronicznymi Pełnomocnika 

Wykonawcy lub notariusza z potwierdzeniem Pełnomocnika Wykonawcy. Zamawiający nie 

dopuszcza również formy papierowej. 

Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po dniu 17 

października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej. 

Mając na względzie poczynione wcześniej uwagi wniesienie dokumentu wadium w postaci 

elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej 

został on ustanowiony przez gwaranta, tj. elektronicznego oryginału dokumentu. 

Zamawiający sprecyzował w SIWZ w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem ww. uwag. 

 

Zestaw II 

1. Instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym kl IIb . W związku z 

powyższym instalacja winna być oznaczona znakiem CE z numerem jednostki 

notyfikowanej oraz zgłoszona w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, potwierdzeniem powyższego jest odpowiedni 

certyfikat wydany przez Jednostkę Notyfikowaną. 

Czy Zamawiający wymaga załączenia stosownych dokumentów do oferty? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty w/w dokumentów. Wykonawca jest 

zobowiązany do wniesienia dokumentów dopuszczających do użytkowania wyrobów 

medycznych przed podpisaniem protokołu końcowego wykonania robót. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zanim wyroby medyczne trafią na rynek po raz 
pierwszy, muszą przejść procedurę oceny zgodności. Potwierdza ona, czy dany wyrób spełnia 
wszystkie wymagania zasadnicze, które się do niego odnoszą. 
Procedurę przeprowadza się w zależności od klasy wyrobu medycznego, która wskazuje 
ryzyko jego użycia. 

 Dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka (niesterylnych i bez funkcji pomiarowej) – 
wytwórca samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności, wystawia deklarację zgodności 
i oznakowuje swój wyrób znakiem CE. 

 Dla wyrobów o wyższych klasach ryzyka – w procedurze oceny zgodności musi 
uczestniczyć jednostka notyfikowana. W tym celu wytwórca może się zwrócić do 
dowolnej jednostki. 

 Wykaz jednostek notyfikowanych autoryzowanych przez Ministra Zdrowia z siedzibą w 
Polsce: 

 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. (1434) 
Kłobucka 23a 
02-699 Warszawa 
telefon: (22) 464 52 00 
fax: (22) 464 52 51 
e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl 

 TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (2274) 
Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 
telefon: (32) 786 46 46 
fax: (32) 786 46 01 
e-mail: biuro@tuv-nord.pl 

 DQS Polska Sp. z o.o. (2282) 
Domaniewska 45 
02-672 Warszawa 
telefon: (22) 395 88 10 
e-mail: biuro@dqs.pl 

Certyfikat zgodności potwierdza, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania 
zasadnicze. Wydaje go jednostka notyfikowana i zawiera: 

 Nazwę i numer jednostki notyfikowanej. 
 Numer identyfikacyjny certyfikatu. 
 Nazwę i adres wytwórcy. 
 Dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego wyrobu lub projektu. 
 Określenie procedury oceny zgodności. 
 Wnioski z oceny zgodności. 
 Warunki ważności i datę wydania certyfikatu. 
 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podpisania certyfikatu. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 
186). 
 

2.Czy do oferty należy załączyć kwalifikacje kierownika robót instalacji gazów 
medycznych? 

Odpowiedź: 

mailto:pcbc@pcbc.gov.pl
mailto:biuro@tuv-nord.pl
mailto:biuro@dqs.pl
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Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kwalifikacji kierownika robót instalacji gazów 
medycznych. 
 

3. Instalacja gazów medycznych jest wyposażona zgodnie z normą PN EN ISO7396 
-1, w kontrolne skrzynki zasilające. Czy zgodnie z par 6.2 pkt b, sygnały 
generowane przez skrzynki winny być widoczne w jednym miejscu , czy taką opcję 
należy umieścić w ofercie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 

 
4 Czy wykonawca instalacji gazów w medycznych winien przedłożyć do oferty 
dokumenty zgodnie z systemem jakości wg normy PN EN ISO 13458 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty w/w dokumentów. 

 
Pytanie 5 
Czy wyposażenie z załącznika TECHNOLOGIA zestawienie wchodzi w zakres powyższego 
postępowania? 

dokumenty zgodnie z systemem jakości wg normy PN EN ISO 13458 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazał pozycje wyposażenia jakie należy ująć w wycenie w załączniku nr 1A – 
Technologia – po modyfikacji - elementy, które należy wycenić oznaczono kolorem żółtym.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 – Technologia – elementy, które 
należy wycenić oznaczono kolorem żółtym, umieszczony w folderze Uzupełnienia do projektu 
jest nieaktualny.  
Wyposażenie należy wycenić zgodnie z załącznikiem nr 1A – Technologia – po modyfikacji.  

 

Zestaw III 

 Dot. Lampa bezcieniowa  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z regulacją średnicy pola w 
zakresie 18 – 30 cm? Parametry lepszy od wymaganego  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania.  
 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z regulacją temperatury 
barwowej w szerszym zakresie tj. od 3500 – 5500K?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy bezcieniowej z regulacją temperatury barwowej 
w szerszym zakresie tj. od 3500 – 5500K. 
 
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z korzystniejszym 
współczynnikiem odwzorowania barw Ra = 96?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
Dot. Lampa operacyjna LED  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w kształcie koła ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
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2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną której kopuła główna 
posiada 72 , a czasza pomocnicza 36 diod LED umieszczone w modułach diodowych w formie 
odbłyśników?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której w przypadku awarii 
diod naprawa następuje poprzez wymianę zespołów LED?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 

 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola w 
zakresie 18 – 30 cm dla czaszy głównej oraz 16-25 cm dla czaszy pomocniczej ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z ośmiostopniową regulacja 
natężenia oświetlenia?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z natężeniem światła 
regulowanym w zakresie 30-100%?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia 
97,5 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem rozpiętości 
zogniskowanego oświetlenia w zakresie min. 520-1548 mm ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stała temperatura 
barwową 4500K?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze współczynnikiem 
odwzorowania barwy R9 = 96?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
 
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, która nie 
posiada systemu korekcji cieni, a jej bezcieniowość jest realizowana dzięki unikalnej 
konstrukcji i technologii optycznych zastosowanych w lampach?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
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Dot. Medyczny ścienny panel zasilająco-oświetleniowy do sal chorych (MZ-1, MZ-2, MZ-3)  
 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania medyczny ścienny panel zasilająco-
oświetleniowy zakwalifikowany do wyrobów medycznych klasy IIb ze znakiem CE 
spełniający wszelkie wymagania norm i dyrektyw dotyczących wyrobów 
medycznych tej klasy o poniższym opisie:  
- Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb ze znakiem CE - wieszane 
na ścianie. - Panel 1-stanowiskowy o długości 1700 mm; Panel 2 stanowiskowy o długości 
3400 mm, Panel 3 stanowiskowy o 5000 mm  
- Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm - Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – 
gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub 
nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. - Panel, odporny na płynne środki 
dezynfekcyjne. - Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział 
oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych - 
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne dla stanowiska: - oświetlenie miejscowe 10W w 
dolnej części panela - oświetlenie nocne 1,2W LED w dolnej części panela  
- oświetlenie ogólne 20W w górnej części panela - Kanał rozprowadzający media elektryczne 
tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w 
dolnej części panelu. - Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki 
medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. - Gniazda zlicowane z 
powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Wyposażenia na każde 
stanowisko: - 4 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz - 2 x gniazdo ekwipotencjalne - 2 x 
gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6 - 1 x otwór technologiczny umożliwiający montaż 
systemu przyzywowego  
- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w 
punkty poboru gazów medycznych (standard AGA ). Gniazda usytuowane prostopadle do 
podłogi. Wyposażenie na każde stanowisko: - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 1 szt. - 
punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt. 
- Wyposażenie dodatkowe na każde stanowisko: - 1 szyna medyczna typu DIN o przekroju 
25x10 mm i długości 400 mm i nośności 20 kg/m na froncie panelu w dedykowanej 
prowadnicy.  
- Estetyczne osłony boczne tworzywowe. - Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego 
dla panelu.  
- Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI - 
dołączyć do oferty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania paneli o powyższych parametrach techniczno-
użytkowych ponieważ nie spełniają one wymagań określonych w projekcie, który jest 
integralną częścią SIWZ. W tym między innymi: 
- kanał z instalacją elektryczną jest usytuowany pod kanałem z instalacją gazów medycznych 
co ma znaczący wpływ na walory funkcjonalno – użytkowe paneli oraz bezpieczeństwo 
p.poż.. W przypadku nieszczelności instalacji gazów medycznych nad kanałem elektrycznym, 
ulatniający się Tlen jako gaz, nieco CIĘŻSZY od powietrza będzie zbierał się w będącym pod 
nim kanale elektrycznym, co przy chwilowym łuku elektrycznym podłączonych przewodów do 
gniazda 230V może doprowadzić do pożaru urządzenia (Masa molowa tlenu to 32,00 
kg/kmol, a masa molowa suchego powietrza to 28,96 kg/kmol). 
- Boki paneli wykonane z tworzywa sztucznego zamiast wymaganego wykonania z 
aluminium. 
- Brak możliwości w przyszłości domontowania dodatkowych punktów poboru gazów 
medycznych i gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. 
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- Komponenty oświetleniowe niezgodne z SIWZ w zakresie pobieranej mocy. Ponadto brak 
wielkości strumienia światła emitowanego przez komponenty oświetleniowe i w związku z 
tym według Zamawiającego nie spełnianie wymagań PN EN 12464-1:2012. 
- Brak przekaźników bistabilnych do sterowania oświetleniem; 
- Obudowa panela nie jest wykonana z anodowanego aluminium, bez konieczności pokrycia 
dodatkową warstwą farb proszkowych. 
- Brak informacji, czy panel nie emituje ponadnormatywnego promieniowania 
elektromagnetycznego EMC. Wymagane jest potwierdzenie badań na zgodność z EN 60601-
1-2 wykonanych przez zewnętrzną Jednostkę Akredytowaną. 
- Panele nie są odporne na promieniowanie UV; 
 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. 
 
Dot. Medyczny ścienny panel zasilająco-oświetleniowy do sal chorych (MZ-2W)  
 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania medyczny ścienny panel zasilająco-
oświetleniowy zakwalifikowany do wyrobów medycznych klasy IIb ze znakiem CE 
spełniający wszelkie wymagania norm i dyrektyw dotyczących wyrobów 
medycznych tej klasy o poniższym opisie:  
 
- Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb ze znakiem CE - wieszane 
na ścianie. - Panel 3-stanowiskowy o długości 5200 mm;  
- Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm - Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – 
gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub 
nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. - Panel, odporny na płynne środki 
dezynfekcyjne. - Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział 
oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych - 
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne dla stanowiska: - oświetlenie miejscowe 10W w 
dolnej części panela - oświetlenie nocne 1,2W LED w dolnej części panela  
- oświetlenie ogólne 20W w górnej części panela - Kanał rozprowadzający media elektryczne 
tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w 
dolnej części panelu. - Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki 
medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. - Gniazda zlicowane z 
powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Wyposażenia na każde 
stanowisko: - 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz - 6 x gniazdo ekwipotencjalne - 2 x 
gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6 - 1 x otwór technologiczny umożliwiający montaż 
systemu przyzywowego  
- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w 
punkty poboru gazów medycznych (standard AGA ). Gniazda usytuowane prostopadle do 
podłogi. Wyposażenie na każde stanowisko: - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 2 szt. - 
punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 2 szt.  
- punkt poboru gazów med. Próżnia AIR – 2 szt. 
- Wyposażenie dodatkowe na każde stanowisko: - 2 szyna medyczna typu DIN o przekroju 
25x10 mm i długości 400 mm i nośności 20 kg/m na froncie panelu w dedykowanej 
prowadnicy.  
- Estetyczne osłony boczne tworzywowe. - Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego 
dla panelu.  
- Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI - 
dołączyć do oferty.  
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania paneli o powyższych parametrach techniczno-
użytkowych ponieważ nie spełniają one wymagań określonych w projekcie, który jest 
integralną częścią SIWZ. W tym między innymi: 
- kanał z instalacją elektryczną jest usytuowany pod kanałem z instalacją gazów medycznych 
co ma znaczący wpływ na walory funkcjonalno – użytkowe paneli oraz bezpieczeństwo 
p.poż.. W przypadku nieszczelności instalacji gazów medycznych nad kanałem elektrycznym, 
ulatniający się Tlen jako gaz, nieco CIĘŻSZY od powietrza będzie zbierał się w będącym pod 
nim kanale elektrycznym, co przy chwilowym łuku elektrycznym podłączonych przewodów do 
gniazda 230V może doprowadzić do pożaru urządzenia (Masa molowa tlenu to 32,00 
kg/kmol, a masa molowa suchego powietrza to 28,96 kg/kmol). 
- Boki paneli wykonane z tworzywa sztucznego zamiast wymaganego wykonania z 
aluminium. 
- Brak możliwości w przyszłości domontowania dodatkowych punktów poboru gazów 
medycznych i gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. 
- Komponenty oświetleniowe niezgodne z SIWZ w zakresie pobieranej mocy. Ponadto brak 
wielkości strumienia światła emitowanego przez komponenty oświetleniowe i w związku z 
tym według Zamawiającego nie spełnianie wymagań PN EN 12464-1:2012. 
- Brak przekaźników bistabilnych do sterowania oświetleniem; 
- Obudowa panela nie jest wykonana z anodowanego aluminium, bez konieczności pokrycia 
dodatkową warstwą farb proszkowych. 
- Brak informacji, czy panel nie emituje ponadnormatywnego promieniowania 
elektromagnetycznego EMC. Wymagane jest potwierdzenie badań na zgodność z EN 60601-
1-2 wykonanych przez zewnętrzną Jednostkę Akredytowaną. 
- Panele nie są odporne na promieniowanie UV; 
- Brak wyposażenia ruchomego określonego 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. 
 
Dot. Medyczny ścienny panel zasilająco-oświetleniowy do sal chorych (MZ-1a, MZ-2a)  
 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania medyczny ścienny panel zasilająco-
oświetleniowy zakwalifikowany do wyrobów medycznych klasy IIb ze znakiem CE 
spełniający wszelkie wymagania norm i dyrektyw dotyczących wyrobów 
medycznych tej klasy o poniższym opisie:  
 
- Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb ze znakiem CE - wieszane 
na ścianie. - Panel 1-stanowiskowy o długości min. 1900 mm; Panel 2-stanowiskowy o 
długości 3800 mm;  
- Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm - Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – 
gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub 
nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. - Panel, odporny na płynne środki 
dezynfekcyjne. - Konstrukcja profili z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział 
oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych - 
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne dla stanowiska: - oświetlenie miejscowe 10W w 
dolnej części panela - oświetlenie nocne 1,2W LED w dolnej części panela  
- oświetlenie ogólne 20W w górnej części panela - Kanał rozprowadzający media elektryczne 
tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w 
dolnej części panelu. - Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki 
medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. - Gniazda zlicowane z 
powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Wyposażenia na każde 
stanowisko: - 10 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz -8 x gniazdo ekwipotencjalne - 2 x 
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gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6 - 2 x otwór technologiczny umożliwiający montaż 
systemu przyzywowego  
- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w 
punkty poboru gazów medycznych (standard AGA ). Gniazda usytuowane prostopadle do 
podłogi. Wyposażenie na każde stanowisko: - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 3 szt. - 
punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 3 szt.  
- punkt poboru gazów med. Próżnia AIR – 3 szt. 
Wyposażenie dodatkowe na każde stanowisko: - 2 szyna medyczna typu DIN o przekroju 
25x10 mm i długości 400 mm i nośności 20 kg/m na froncie panelu w dedykowanej 
prowadnicy.  
- Estetyczne osłony boczne tworzywowe. - Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego 
dla panelu. - Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej 
RCI - dołączyć do oferty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania paneli o powyższych parametrach techniczno-
użytkowych ponieważ nie spełniają one wymagań określonych w projekcie, który jest 
integralną częścią SIWZ. W tym między innymi: 
- kanał z instalacją elektryczną jest usytuowany pod kanałem z instalacją gazów medycznych 
co ma znaczący wpływ na walory funkcjonalno – użytkowe paneli oraz bezpieczeństwo 
p.poż.. W przypadku nieszczelności instalacji gazów medycznych nad kanałem elektrycznym, 
ulatniający się Tlen jako gaz, nieco CIĘŻSZY od powietrza będzie zbierał się w będącym pod 
nim kanale elektrycznym, co przy chwilowym łuku elektrycznym podłączonych przewodów do 
gniazda 230V może doprowadzić do pożaru urządzenia (Masa molowa tlenu to 32,00 
kg/kmol, a masa molowa suchego powietrza to 28,96 kg/kmol). 
- Boki paneli wykonane z tworzywa sztucznego zamiast wymaganego wykonania z 
aluminium. 
- Brak możliwości w przyszłości domontowania dodatkowych punktów poboru gazów 
medycznych i gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. 
- Komponenty oświetleniowe niezgodne z SIWZ w zakresie pobieranej mocy. Ponadto brak 
wielkości strumienia światła emitowanego przez komponenty oświetleniowe i w związku z 
tym według Zamawiającego nie spełnianie wymagań PN EN 12464-1:2012. 
- Brak przekaźników bistabilnych do sterowania oświetleniem; 
- Obudowa panela nie jest wykonana z anodowanego aluminium, bez konieczności pokrycia 
dodatkową warstwą farb proszkowych. 
- Brak informacji, czy panel nie emituje ponadnormatywnego promieniowania 
elektromagnetycznego EMC. Wymagane jest potwierdzenie badań na zgodność z EN 60601-
1-2 wykonanych przez zewnętrzną Jednostkę Akredytowaną. 
- Panele nie są odporne na promieniowanie UV; 
- Brak wyposażenia ruchomego określonego 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. 
 
Dot. Medyczny sufitowo-mostowy system zasilający do sal intensywnego nadzoru (MZ-m2a, 
MZ-6m)  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitowo-mostowy system zasilający 
zakwalifikowany do wyrobów medycznych klasy IIb ze znakiem CE spełniający 
wszelkie wymagania norm i dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych tej 
klasy o poniższym opisie:  
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- Sufitowa jednostka zasilająca. Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2020  
- Most o długości: 3600 mm dla 2 stanowisk; 6000mm dla 6 stanowisk umożliwiający 
ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej  
- System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego 
wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu.  
- Panel, wykonany z aluminium malowanego proszkowo, odporny na płynne środki 
dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.  
- Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)  
- Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających 
elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących,  
- Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział 
oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych.  
- Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz półką z szynami 
medycznymi i szufladą z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 
360 stopni, nośność wózka 80 kg – 1 szt na stanowisko. Wózek o szerokości 50 cm (+/- 5 
cm)  
- Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w 
poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min. 1100 mm do 
podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych  
- Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe 
umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w 
odseparowanym kanale instalacyjnym  
- Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej 
wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym 
zabezpieczeniem otworów wtykowych, z możliwością rozmieszczenia symetrycznie po obu 
stronach łóżka. Dla każdego stanowiska: - 16 szt. gniazdo elektryczne 230V  
- 12 szt. gniazdo ekwipotencjalne - 4 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ4  
- 1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej  
Możliwość montażu gniazd elektrycznych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda 
nachylone w kierunku podłogi.  
- Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w 
punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po 
obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska: - Tlen O2 – 3 szt. - Próżnia VAC – 3 szt. - 
Sprężone powietrze AIR – 3 szt.  
- Możliwość montażu gniazd gazowych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda 
montowane na powierzchni prostopadłej w stosunku do podłogi.  
- Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na stanowisko:  
- 1 x włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego na panelu - oświetlenie LED miejscowe 
min. 1 x14W LED - oświetlenie nocne min. 1x1,5W LED skierowane w dół  
- oświetlenie ogólne skierowane do góry  
- 2x szyna techniczna montowana w belce mostu o długości 400 mm na każde stanowisko  
- Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania paneli o powyższych parametrach 
techniczno-użytkowych ponieważ nie spełniają one wymagań określonych w projekcie, który 
jest integralną częścią SIWZ. W tym między innymi: 
- System dwustronny, zamiast wymaganego systemu jednostronnego; 
- Konstrukcja belki głównej mostu nie jest minimum 6 komorowa;  
- Brak możliwości w przyszłości domontowania dodatkowych punktów poboru gazów 
medycznych i gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. 
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- 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 płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny 
podłogi; 
- Komponenty oświetleniowe niezgodne z SIWZ. Brak wielkości strumienia światła 
emitowanego przez komponenty oświetleniowe oraz mocy pobieranej przez oświetlenie 
ogólne 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 nie jest wykonana z anodowanego aluminium, bez 
konieczności pokrycia dodatkową warstwą farb proszkowych. 
- 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 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. 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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