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Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej
pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Elbląg, dnia 02.07.2021r.

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie instalacji poczty
pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i
instalacyjne. Nr sprawy ZP/14/2021,
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2
ustawy Pzp o poniższej treści:
Pytanie 1
W Przedmiarze stanowiącym załącznik do dokumentacji opisano:” Stacje obsługiwane frontowo, wyposażone w
zblokowane ze stacją kosze odbiorcze oraz systemowe stelaże do składowania pojemników transportowych. Stacje
nadawczo-odbiorcze zlokalizowane będą na oddziałach w miejscach łatwo dostępnych dla personelu medycznego.
Wszystkie stacje będą zaopatrzone w urządzenia odbierające, zapobiegające wstrząsowi próbek przy osiadaniu w
zasobniku.” Co nie jest równoznaczne z opisem innego załącznika „SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ”.
Wnosimy o określenie typów stacji w poszczególnych pomieszaniach na stacje nadawczo-odbiorcze opisane w
Przedmiarze, oraz stację laboratoryjną z możliwością odbioru większej ilości pojemników z transferem taśmowym i
automatycznym odsyłaniem do stacji, z której została wysłana przesyłka. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typów
stacji?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę typów stacji, które będą o takich samych lub równoważnych parametrach jak w
dokumentacji. Zmiany w dokumentacji wykonawczej, wykonawca dokona na własny koszt. Zmiany te muszą być
wykonane przez osobę do tego uprawnioną.
Pytanie 2
W dokumentacji SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ w pozycji 2.1.7 Przewody i kształtki określono, iż:
„Tworzywo PCV wykorzystane do produkcji rurociągów będzie posiadało cechy biobójcze, zgodnie z wymaganiami normy
ISO 22196:2011.
Wnosimy o zmianę zapisu, ponieważ rurociąg posiadający cechy bakteriobójcze nie jest produkowany z tworzywa PEHD
i PVC transparentnego, które jest wymagane w dokumentacji a nie możliwe do realizacji. Czy Zamawiający dopuszcza
zastosowanie ogólnie stosowanych rurociągów PVC oraz doziemnych PEHD z możliwością ich wielokrotnej dezynfekcji na
wypadek skażenia.
Odpowiedź:
Zastosowane rurociągi muszą spełniać wymagane normy i przepisy oraz spełniać parametry instalacji dla budynków
służby zdrowia. Zamawiający dopuszcza zmianę transparentnego tworzywa PVC na tworzywo nie transparentne.
Ewentualne zmiany w dokumentacji wykonawczej, wykonawca dokona na własny koszt. Zmiany te muszą być wykonane
przez osobę do tego uprawnioną.
Pytanie 3
Również w/w opisie technicznym widnieje zapis: „Kabel zasilający niskoprądowy, 3-żyłowy o przekroju 3x2,5 mm2 oraz
kabel sterujący 6x0,5 mm2”. Jest to kabel systemowy przypisany do określonego producenta. Wnosimy o zmianę.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kabla systemowego na inny przewód systemowy służący do zasilania i sterowania
urządzeniami poczty pneumatycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę kabla systemowego na inny przewód systemowy służący do zasilania i sterowania
urządzeniami poczty pneumatycznej, który będzie o takich samych lub równoważnych parametrach jak w dokumentacji.
Zmiany w dokumentacji wykonawczej, wykonawca dokona na własny koszt. Zmiany te muszą być wykonane przez osobę
do tego uprawnioną.
Pytanie 4
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W dokumentacji SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ w pozycji: „2.1.8 Urządzenia; Rurociągi: zapisano:
„Rurociąg pocztowy łączący budynki powinien być zaizolowany termicznie (preizolowany fabrycznie) i wyposażony w
rozwiązania uwzględniające kompensację termiczną wydłużeń. Materiał, z którego powinny być wykonane odcinku
podziemne to PE-HD (polietylen wysokiej gęstości).”
W opisach technicznych wskazuje się ze rurociąg doziemny ma być PEHD co jest w sprzeczności z przedmiarem. Ogólnie
przyjętą technologią dla instalacji doziemnych dla systemów poczty pneumatycznej jest stosowanie zgrzewanych
rurociągów PEHD nie wymagających izolacji termicznej w ułożeniach rurociągów poniżej poziomu przemarzania.
Dodatkowo rurociąg PEHD w izolacji wykonywany jest na zamówienie z długim czasem realizacji.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego rurociągu PEHD ułożonego w gruncie poniżej strefy
przemarzania co jest rozwiązaniem wystarczającym a dodatkowo skraca czas realizacji inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego rurociągu PEHD jeśli będzie on zgodny z wymaganymi normami
oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia rurociągów w gruncie. Wymagana jest gwarancja wykonawcy na zastosowany
materiał. Zamieniony materiał nie może pogarszać walorów użytkowych i wpływać negatywnie na długoterminową
eksploatacje sieci. Wnikające z tego zmiany w dokumentacji wykonawczej, wykonawca dokona na własny koszt. Zmiany
te muszą być wykonane przez osobę do tego uprawnioną.
Pytanie 5
W dokumentacji SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ w pozycji: „2.1.8 Urządzenia; Dmuchawa:
zapisano: „Dmuchawa łącznie z elektrozaworem powinna ponadto spełniać wymagania normy szczelności IP54.” W
związku z tym, iż dmuchawy z elektrozaworem są określonego jednego producenta, wnosimy o zmianę na dmuchawę
ze zwrotnicą powierza. Czy Zamawiający dopuszczę możliwość dostawy dmuchawy o tożsamej funkcjonalności bez
elektrozaworu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę typów stacji, na stację o takich samych lub równoważnych parametrach jak w
dokumentacji. Zastosowane zmiany muszą spełniać wymagane normy i przepisy oraz spełniać parametry instalacji dla
budynków służby zdrowia. Zmiany w dokumentacji wykonawczej, wykonawca dokona na własny koszt. Zmiany te muszą
być wykonane przez osobę do tego uprawnioną.
Pytanie 6
W dokumentacji SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ w pozycji: „2.1.8 Urządzenia; Jednostka sterująca
i oprogramowanie systemowe zapisano: „Wymagane jest również wyposażenie centrali sterującej w funkcję odbicia
zwierciadlanego dysków pamięci na wypadek uszkodzenia jednego z dysków (RAID).”
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym za zarządzanie systemem nie odpowiada komputer a co za tym idzie
nie ma ryzyka uszkodzenia dysku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym za zarządzanie systemu nie odpowiada komputer.
Pytanie 7
W dokumentacji SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ w pozycji: „2.1.8 Urządzenia; Jednostka sterująca
i oprogramowanie systemowe zapisano: Oprogramowanie sterujące musi umożliwiać śledzenie wszystkich przesyłek
odbywających się w systemie poczty pneumatycznej na dowolnym komputerze wewnętrznej sieci Zamawiającego.
Zamawiający wskaże, na których komputerach powyższa funkcja ma być zrealizowana i uruchomiona.
Czy zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie oparte na sieci Internet a nie na sieci LAN zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opartego na sieci Internet.
Pytanie 8
W dokumentacji SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ w pozycji: „2.1.9 Inne; zapisano: „Wykonawca
opracuje i przekaże wraz z dokumentacją procedury czyszczenia i dezynfekcji instalacji oraz wyposaży instalację poczty
pneumatycznej w skuteczną technologię ciągłej eliminacji bakterii chorobotwórczych mogących występować w systemie
szpitalnej poczty pneumatycznej, w tym wynikających z wycieków utajonych (nie zgłoszonych przez użytkowników) w
postaci rur bakteriostatycznych.”
Dla systemów poczty pneumatycznej transportującej materiał biologiczny konieczne jest opracowanie procedur
czyszczenia i dezynfekcji instalacji na wypadek skażenia. Fakt braku dostępności rur bakteriobójczych PEHD na odcinkach
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podziemnych, nie daje możliwości technicznych zastosowania stałej eliminacji bakterii, co jednoznacznie znosi zapis
zwarty w dokumentacji.
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga się obecnie od Wykonawcy opracowania i dostarczenia procedury czyszczenia
i dezynfekcji instalacji poczty pneumatycznej na wypadek skażenia i innych okoliczności mogących wystąpić w trakcie
przesyłania materiałów biologicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż wymaga się obecnie od Wykonawcy opracowania i dostarczenia procedury czyszczenia i
dezynfekcji instalacji poczty pneumatycznej na wypadek skażenia i innych okoliczności mogących wystąpić w trakcie
przesyłania materiałów biologicznych. Ponadto wymagane jest od Wykonawcy przeszkolenie personelu w użytkowaniu i
eksploatacji sieci poczty pneumatycznej.
Pytanie 9
W dokumentacji SSTB- 01.09 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ w pozycji: 5.1.2 Montaż instalacji poczty
pneumatycznej zapisano:” Przejścia przez przegrody budowlane uszczelniać atestowanymi materiałami
uszczelniającymi.”
Co Zmawiający ma na myśli: Czy są to masy wypełniające, szpachlowe czy inne ogólnie stasowane w budownictwie?
Odpowiedź:
Przejścia przez przegrody w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej równej
odporności ogniowej przegrody w której przejście jest zlokalizowane. Przejścia przez przegrody muszą spełniać
wymagania dla instalacji stosowanej w budynkach służby zdrowia oraz zapewniać bezpieczną eksploatację sieci.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści do zmiany projektu wykonawczego poprzez zmianę lokalizacji stacji w Izbie Przyjęć, poprzez
umiejscowienie stacji w pomieszczaniu, nieopodal wskazanego, w którym personel będzie miał łatwiejszy dostęp do stacji
poczty, oraz w znaczący sposób przyczyni się do poprawy ergonomii pracy?
Odpowiedź:
Lokalizacja stacji została wskazana przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany w dokumentacji wykonawczej, wykonawca
dokona na własny koszt. Zmiany te muszą być wykonane przez osobę do tego uprawnioną.
Pytanie 11
Czy w § 4 ust.3 pkt 2) umowy możliwe jest uwzględnienie przez Zamawiającego 2 dni roboczych (poprzez dopisanie
„roboczych” po „2 dni”)?
Odpowiedź: Zamawiający dopisuje w § 4 ust.3 pkt 2) umowy 2 słowo „roboczych” po słowach „2 dni”
Pytanie 12
W § 4 ust.1 pkt 1 oraz w § 4 ust.4 pkt 5) lit.b umowy są wskazane różne terminy przekazania miejsca budowy
Wykonawcy. Czy można te terminy ujednolicić tak aby termin przekazania terenu budowy wynosił 2 dni robocze od
podpisania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający ujednolica zapisy w § 4 ust.1 pkt 1 oraz w § 4 ust.4 pkt 5) lit.b umowy. Treść § 4 ust.4 pkt
5) lit.b brzmi: „b) przekazania terenu budowy do bieżącego zainwestowania - nie później niż w ciągu 2 dni roboczych
od daty podpisania nin. Umowy”
Pytanie 13
§ 4 ust.12-13 umowy odnosi się do ryczałtów dla zużytej wody i energii, jednakże nie wskazuje ile te ryczałty wynoszą
lub gdzie zostały określone. Czy Zamawiający może doprecyzować sprawę tych kosztów?
Odpowiedź:
Zamawiający w § 4 ust.12-13 umowy zmienia zapis na:
„12.Zużycie energii elektrycznej rozliczone zostanie na podstawie faktycznego zużycia w oparciu o wskazania podlicznika
energii elektrycznej zamontowanego przez Wykonawcę.
13.Zużycie wody rozliczone zostanie na podstawie faktycznego zużycia w oparciu o wskazania podlicznika wody
zamontowanego przez Wykonawcę”.
Pytanie 14
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Czy możliwym jest zmniejszenie wysokości kary umownej przewidzianej w § 13 ust.2 pkt 1) umowy do 0,1% za każdy
dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wysokość kary umownej przewidzianej w § 13 ust.2 pkt 1) umowy do 0,1% za każdy dzień zwłoki.
Pytanie 15
Czy możliwym jest pomniejszenie kary umownej określonej w § 13 ust.2 pkt 6) umowy np. do 50 zł/dzień? Kara ustalona
w tym postanowieniu to dość wysoka kara za dzień opóźnienia, zważywszy że kwota należna podwykonawcy może być
niska (dotyczyć drobnych prac budowlanych).
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 16
W § 14 ust.1 umowy nie ma wymienionych odbiorów częściowych, choć umowa zakłada częściowe rozliczanie się, i
nawet w ust.4 pkt 3) wspomina o odbiorach częściowych. Czy Zamawiający może uzupełnić § 14 ust.1 poprzez
uwzględnienie tych odbiorów częściowych? Czy terminy i zakres odbiorów częściowych będzie określała już umowa, np.
w oparciu o ofertę Wykonawcy? Jak Zamawiający planuje ustalić te częściowe odbiory? Czy na podstawie odbiorów
częściowych zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
Odpowiedź:
W § 14 ust.1 umowy dopisany zostaje odbiór robót częściowy. Zasady rozliczania i płatności określa § 8 projektu umowy.
Pytanie 17
Czy Zamawiający przewiduje zaliczkę dla Wykonawcy, np. na poziomie 10% wynagrodzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zaliczek dla Wykonawców
Pytanie 18
§ 18 umowy nie konkretyzuje sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; czy to oznacza, że Wykonawca
może wybrać sam dowolnie jeden lub kilka sposobów określonych w przepisach PZP?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 19
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia kosztorysu chociaż wynagradzanie określa jako ryczałtowe?
Odpowiedź:
Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, jeżeli cena ma charakter ryczałtowy, wówczas przedmiar robót
ma jedynie pomóc wykonawcom oszacować koszty wykonania zamówienia (por. np. wyrok z 15 stycznia 2008 r., sygn.
akt KIO/UZP 65/07; wyrok z 2 lipca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 616/08). W takiej sytuacji załączane do oferty kosztorysy
mają charakter informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest bowiem zrealizować daną inwestycję zgodnie z wymogami
określonymi przez zamawiającego w SWZ – w szczególności stosownie do zapisów dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Obowiązek ten pozostaje aktualny, nawet wówczas gdy dane prace
nie wynikają z przedmiarów robót.
Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski

