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  Dotyczy:    postępowania pn. „Rozbudowa obiektu szpitalnego o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, 

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu 

densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi 

i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, 

sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym izolatkę”.  

Znak postępowania: A.I.271-12/18. 
 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 
 

I. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie: 

Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie jak poniżej, wymienione w Projekcie 

Wykonawczym Gazy Medyczne i Przedmiarze Gazy Medyczne, wchodzi w zakres dostawy? 

Lp. Wyposażenie Ilość 

1 Panel nadłóżkowy 1 stanowiskowy P2-P 2 

f2 Panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy P3-P,  P3-L 2 

3 Łóżka pacjentów Op5 6 

4 Lampa zabiegowa jednoczaszowa na podstawie mobilnej L3 2 

5 Panel nadłóżkowy 1 stanowiskowy P1 1 

6 Most 1 stanowiskowy M1 3 

7 Most 1 stanowiskowy M2 4 

8 Kolumna anestezjologiczna KA 3 

9 Kolumna anestezjologiczna KCH 3 

10 Lampa operacyjna dwuczaszowa L1 3 

11 Lampa zabiegowa jednoczaszowa sufitowa L2 3 

Odpowiedź: 

Wyposażenie jak powyżej, wymienione w Projekcie Wykonawczym Gazy Medyczne i Przedmiarze 

Gazy Medyczne, nie wchodzi w zakres dostawy. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 

Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego. 

 

Pytanie: 

Jeśli w zakres przedmiotu dostawy wchodzą Panele, Łóżka, Lampy, Mosty, Kolumny wymienione 

w Projekcie Wykonawczym Gazy Medyczne i Przedmiarze Gazy Medyczne, prosimy Zamawiającego 

o potwierdzenie, że na w/w wyposażenie do wyceny należy przyjąć standardową gwarancję 24 miesiące? 

Odpowiedź: 
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Dostawy Paneli, Łóżka, Lamp, Mostów, Kolumn wymienione w Projekcie Wykonawczym Gazy 

Medyczne i Przedmiarze Gazy Medyczne,  nie wchodzą w zakres zamówienia. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 

Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego. 

 

Pytanie: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że meble opisane w dokumencie Projekt Wykonawczy 

Technologia Medyczna, nie wchodzą w zakres dostawy? 

Odpowiedź: 

Meble opisane w Projekcie Wykonawczym Technologia Medyczna nie wchodzą w zakres dostawy. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 

Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego. 

 

Pytanie: 

W dokumencie Projekt Wykonawczy Architektura Projekt Wnętrz, na stronie 36, jest zapis 

„UWAGA!!! Zestawienie wyposażenia medycznego, w tym opis proponowanych mebli znajduje się 

w projekcie technologicznym” 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w/w wyposażenie medyczne, nie wchodzi w zakres 

dostawy? 

Jeśli w/w wyposażenie medyczne wchodzi w zakres dostawy prosimy o udostępnienie wspomnianego 

zestawienia wraz z opisem wymagań technicznych. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie medyczne wymienione w Projekcie Wykonawczym Gazy Medyczne i Przedmiarze 

Gazy Medyczne, nie wchodzi w zakres dostawy. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 

Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego. 

 

Pytanie: 

Baterie lekarskie w pomieszczeniach zabiegowych wg PT przyjęte zostały jako elektroniczne natomiast 

w przedmiarach ujęto baterie łokciowe wyłącznie w myjniach chirurgicznych. Brak również wyraźnie 

opisanej armatury tj typy baterii w poszczególnych pomieszczeniach. Prosimy o sprecyzowanie 

i wyspecyfikowania konkretnych typów baterii dla danych pomieszczeń. 

Odpowiedź: 
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Poniżej zamieszczam przykładowe typy baterii umywalkowych i prysznicowych do zastosowania 

w obiekcie.  

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów ( różnych producentów ) pod warunkiem 

zachowania takich samych parametrów technicznych. Urządzenia należy instalować zgodnie 

z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji. Urządzenia muszą 

posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe.  

1) Blok operacyjny  

Sala przygotowania pacjenta ( 1036 – 3 sztuki, 1038 – 3 sztuki, 1034- 3 sztuki )  

bateria umywalkowa, np. Delabie Bioclip ( nr kat 20871T1) stojąca, elektroniczna ( zasilanie sieciowe z 

transformatorem 230/12V) , z wysoką ruchomą wylewką, sitko higieniczne , wypływ 7l, spłukiwanie 

okresowe , głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury , wężyki PEX, wylewka H160, wnętrze 

korpusu i wylewki gładkie, zamontować z cyrkulatorem do baterii ( nr kat 2803) 

 

Sala przygotowania lekarzy ( 1035-  3 sztuki, 1037 – 3 sztuki )  

bateria umywalkowa np. Delabie Bioclip ( nr kat 20870T3) stojąca, elektroniczna ( zasilanie sieciowe z 

transformatorem 230/12V) , z wysoką ruchomą wylewką , sitko higieniczne , wypływ 7l, spłukiwanie 

okresowe , głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury , wężyki PEX, wylewka H300, , wnętrze 

korpusu i wylewki gładkie, zamontować z cyrkulatorem do baterii ( nr kat 2803) 

 

Inne pom. bloku - sala pooperacyjna , śluza x 6 , gab. zabiegowy, pom. pomocnicze,  mycie blatów, ( 

Nowy budynek pom. 1004, 1011,1015, 1016, 1018, 1024, 1029, 1030, 1040, 1042,1044)   

bateria umywalkowa stojąca np. Delabie Bioclip ( nr kat 20870T1) elektroniczna z wysoką ruchomą 

wylewką ( zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12V), sitko higieniczne , wypływ 7l, spłukiwanie 

okresowe , głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury , wężyki PEX, wylewka H160, , wnętrze 

korpusu i wylewki gładkie, zamontować z cyrkulatorem do baterii ( nr kat 2803) 

 

2) Gabinety zabiegowe, pro-morte,  CS-sluzy x 2, izolatki   ( Nowy budynek – 9,12,29, 34 ) ( Nowy 

budynek – 11, 1003, 1004, 1005, 1006 )  do umywalki 

bateria umywalkowa stojąca np. Delabie Bioclip ( nr kat 20870T1) elektroniczna z wysoką ruchomą 

wylewką ( zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12V), sitko higieniczne , wypływ 7l, spłukiwanie 

okresowe , głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury , wężyki PEX, wylewka H160, , wnętrze 

korpusu i wylewki gładkie, zamontować z cyrkulatorem do baterii ( nr kat 2803) 

 

do zlewu 

np. Delabie Temptomatic MIX PRO ( nr kat 495253 ) elektroniczna z wysoką ruchomą wylewką ( 

zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12V) ruchoma, odkręcana wylewka L.200 h.295, sitko 

higieniczne, periodyczne spłukiwanie 45s/24h, wężyki  PEX, wnętrze korpusu i wylewki gładkie , 

wypływ 3l/min, zamknięcie ON/OFF, zamontować z cyrkulatorem do baterii ( nr kat 2803) .  

 

3) Łazienki przy pokojach łóżkowych oraz ogólne WC 

bateria umywalkowa, np.  Delabie ( nr kat 2721T ) , stojąca , wypływ 3l/m, sitko higieniczne, głowica 

ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, wężyki PEX , wnętrze korpusu i wylewki gładkie bateria 

prysznicowa, np. Delabie ( nr kat H9739hyg ) wypływ 8l/min , głowica ceramiczna z ogranicznikiem 

temperatury i blokada na 38st C, ze złączką samo-opróżniającą – antystagnacyjną 

 

4) Łazienki dla niepełnosprawnych oraz ogólne WC NP 

bateria umywalkowa np. Delabie ( nr kat 2721T ) , stojąca, wypływ 3l/m, sitko higieniczne, głowica 

ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, wężyki PEX , wnętrze korpusu i wylewki gładkie, 

zamontować z cyrkulatorem do baterii ( ( nr kat 2803)  

bateria prysznicowa, np. Delabie ( nr kat H9739KIT  ) wypływ 8l/min , głowica ceramiczna z 

ogranicznikiem temperatury i blokada na 38st C, ogranicznikiem Ecodebit, termostatyczna, ze złączką 

samo-opróżniającą – antystagnacyjną 

 

5) Gabinety lekarskie, Pom socjalne, pomieszczenia CS – cześć brudna , techniczne 
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baterie do umywalek, np. Delabie ( nr kat 2565T1 ) stojące, wypływ 3l/m, sitko higieniczne, uchwyt 

medycznym L.215, głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury , wężyki PEX, wnętrze korpusu i 

wylewki gładkie, zamontować z cyrkulatorem do baterii ( nr kat 2803) ,. 

bateria do zlewozmywaka np. Delabie ( nr kat 2506T1), stojąca, wylewka ruchoma, sitko higieniczne , 

głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, wężyki PEX, wnętrze korpusu i wylewki gładkie, 

zamontować z cyrkulatorem baterii ( nr kat 2803). 

 

6) Brudownik 

Bateria do zlewozmywaka w brudowniku – stojąca np. Delabie ( nr kat 2522L ) , wylewka ruchoma h.95 

l.200, sitko higieniczne, z uchwytem medycznym , głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, 

wężyki PEX, wnętrze korpusu i wylewki gładkie, zamontować z cyrkulatorem do baterii ( nr kat 2803)  

 

Pytanie: 

Prosimy o udostępnienie zestawienia symboli urządzeń użytych w projekcie (typy urządzeń np. J55a, 

brodzik typ1, typ2, Z66, J1, PS, PW itp.) 

Odpowiedź: 

Umywalki – ceramiczne , z otworem i przelewem: 

J60 – szerokość ok. 60cm x głęb. 40cm 

J55a - szerokość ok. 60cm x głęb. 50cm 

brodzik typ 1 – niski brodzik typu, montaż brodzików ze stali nierdzewnej , których górny poziom 

jest zlicowany z poziomem posadzki w pomieszczeniu  ( brodzik 90x90x3,8cm )  

brodzik typ 2 – standardowy, akrylowy 

J1 – kratka ze stali nierdzewnej 

pisuary – ceramiczne, montowane na stelażu, 

zlewy – nierdzewne, jedno/dwukomorowe z i bez ociekacza, dodatkowe zlewy w pomieszczeniu 

porządkowym z płytą ociekową i kratą na wiadro montowane 50cm nad posadzką 

miski ustępowe – ceramiczne, montowane na stelażu wraz z płuczką podtynkową. 

 

Pytanie: 

Piony kanalizacyjne wg PT przyjęto wykonać z rur PVC-U SN8 – są to rury do zastosowania w ziemi, a 

asortyment kształtek nie pozwala na wykonanie z nich instalacji wewnętrznych. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

Odpowiedź:. 

Piony kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z rur PVC-U szarych – przeznaczonych do instalacji 

wewnętrznych. 

 

Pytanie: 

Brak w PT wystarczających informacji do wyceny instalacji skroplin. W rysunkach instalacja ta została 

pominięta. Wg opisu technicznego instalacja ta jest wykonana z rur PE, które nie nadają się do 

wykonania instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Instalacja skroplin nie została pominięta w części rysunkowej. Rurociągi zostały pokazane na 

rzutach instalacji (rysunki S.01 i S.02). Wskazane zostały na nich również średnice tej instalacji 

(Φ20 PVC). 

 

Pytanie: 

W przedmiarze dot. Instalacji kanalizacji deszczowej brak: brak podanej średnicy pionów na rysunkach – 

prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Proszę wycenić element zgodnie z projektem. 

Pytanie: 

W przedmiarach dotyczących budynku 2 istn brak robót związanych z włączeniem instalacji do 

istniejących pionów/poziomów (roboty pod posadzkowe, murowe). 

Odpowiedź: 
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Należy wycenić zakres robót wynikający z Projektu, przedmiary są jedynie materiałem 

pomocniczym. Wymienione roboty instalacyjne należy uwzględnić przy wycenie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy w wycenie ująć postumenty umywalkowe czy półpostumenty? Element ujęty w 

przedmiarach (również dla umywalek blatowych), z PT nie wynika konieczność montażu postumentów.  

Odpowiedź: 

Należy ująć pół-postumenty. 

 

Pytanie: 

W PT brak części rozwinięć pionów kanalizacyjnych – prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Brakuje jedynie pionu Ps6 , przyjąć do wyceny w pozycji pionów kanalizacyjnych. 

 

Pytanie: 

W budynku 2 istn na piętrze, istniejący pion WK4 wrysowany jest w świetle drzwi, a pion WK3 w 

obrębie parteru jest w gabinecie lekarskim. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Położenie pionu w świetle drzwi wynika z przesunięć elementów konstrukcyjnych dokonanych na 

kolejnych wersjach podkładów architektonicznych. Pion zostanie odsunięty od drzwi na rysunku. 

Należy pamiętać, że lokalizacja istniejących pionów została oszacowana na podstawie 

przeprowadzonej inwentaryzacji instalacji w budynku oraz dokumentacji archiwalnej. Istniejące 

rurociągi są jednak obudowane i ukryte, dlatego ich rzeczywiste położenie może się różnić.  

 

Pytanie: 

Wg PT instalacja wody lodowej ma być wykonana z rur stalowych ze szwem. Ze względu na parametry 

wytrzymałościowe tych rur i ciśnienia panujące w instalacji wody lodowej zaleca się dla tej instalacji 

stosowanie rur bez szwu. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Nie ma takiej konieczności. Projektant dopuszcza zastosowanie rur bez szwu. 

 

Pytanie: 

Brak w przedmiarze zabezpieczeń głowic przed kradzieżą i manipulacją. Prosimy o informację czy ująć 

te elementy w wycenie. 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenia są wymagane w pomieszczeniach wskazanych w opisie technicznym. 

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie dokładnego koloru grzejników. Wg PT Architektury kolor – szary. 

Odpowiedź: 

Należy wycenić zakres robót wynikający z Projektu, w tym przypadku informacja w PT jest 

wystarczająca. 

 

Pytanie: 

W pomieszczeniu nr 62 WC męski pacjenta brak umywalki. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

W pomieszczeniu nr 62 powinna  znajdować się umywalka. Umywalka jest ujęta z zestawieniu 

Technologii.   

 

Prośba: 

Prosimy o udostępnienie plików dwg w celu wykonania przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Inwestor udostępni pliki  https://www.kcr.pl/download/KCR_pliki_dwg.zip 
 

https://www.kcr.pl/download/KCR_pliki_dwg.zip
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Pytanie: 

Prosimy o określenie typu/standardu białego montażu, ponieważ PW nie precyzuje tego.  

Odpowiedź: 

Typ/standard określono w pkt. 2. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach elementów białego montażu – ilości na rzutach, ilości na 

aksonometrii oraz ilości w przedmiarach w znaczny sposób różnią  się między sobą. Prosimy o 

wyjaśnienie i określenie, których z tych dokumentów jest obowiązujący do wyceny. 

Odpowiedź: 

Wycenę należy przeprowadzić na podstawie PW. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między Projektem (Opis Techniczny i Rysunki), a podanymi 

przedmiarami instalacji wentylacji i klimatyzacji. W opracowaniach podano różne parametry pracy i 

moce urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (m.in. central wentylacyjnych, wentylatorów, klap 

ppoż.). Prosimy o informacje, które opracowanie jest obowiązujące do wyceny.  

Odpowiedź: 

Wycenę należy przeprowadzić na podstawie PW. Wiążący jest projekt. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy dostawa i montaż zbiornika kriogenicznego tlenu jest w zakresie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zbiornik będzie dzierżawiony i nie podlega wycenie. W ofercie należy wycenić roboty budowlane i 

instalacyjne niezbędne do posadowienia zbiornika i połączenia go z instalacją w wewnętrzną. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy koszty przeglądów serwisowych (m.in. gazów medycznych) są w zakresie 

Wykonawcy, czy Inwestora.  

Odpowiedź: 

W okresie gwarancji koszty przeglądów serwisowych są po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informacje czy zakres wyposażenia medycznego z przedmiaru gazów medycznych wchodzi w 

zakres dostawy oferenta : 

 

Lampa zabiegowa jednoczasowa na podstawie mobilnej, oznaczenie L3 1 kpl 

Łóżko szpitalne z 4-segmentowym mechanizmem regulacji blatu łóżka z 

indywidualnymi ustawieniami, oznaczenie Op5 
6 kpl 

Most medyczny 1-stanowiskowy (3O.2A.2V), oznaczenie M1 3 kpl 

Most medyczny 1-stanowiskowy (2O.2A.2V), oznaczenie M2 4 kpl 

Kolumna anestezjologiczna (2O.N.2A.2V. AGSS), oznaczenie KA 3 kpl 

Kolumna chirurgiczna (2A5.A8.C.2V.AMSS), oznaczenie KCH 3 kpl 

Dwuczaszowa lampa operacyjna, oznaczenie L1 3 kpl 

Lampa zabiegowa jednoczasowa sufitowa, oznaczenie L2 3 kpl 

Lampa zabiegowa jednoczaszowa na podstawie mobilnej, oznaczenie L3 1 kpl 

 

Odpowiedź: 

Wyposażenie medyczne nie wchodzi w zakres dostawy. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 
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Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor na czas realizacji inwestycji udostępni Wykonawcy teren pod 

zaplecze budowy np. fragment parkingu zlokalizowanego w pobliżu planowanego budynku ( oznaczenie 

na PZT jako parking nna 115 MP ) lub prosimy o wskazanie innego miejsca na zaplecze budowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do organizacji placu budowy, a jego organizacja 

i urządzenie powinna nastąpić w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym. Wyznaczony teren 

Wykonawca użytkuje przez okres prowadzonych prac i po jego zakończeniu doprowadza stanu 

pierwotnego. Zamawiający ponadto informuje, że parking jest wynajmowany przez firmę Agencja 

Ochrony ,,Warta” Sp.zo.o. i jeżeli Wykonawca chciałby zagospodarować teren celem organizacji 

placu budowy właśnie na tym parkingu - musi się bezpośrednio skontaktować z Najemcą. 
 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji to Zamawiający ponosi koszty materiałów zużywalnych 

np. żarówki, filtry itp. 

Odpowiedź: 

W okresie gwarancji koszt materiałów zużywalnych podlegających zwykłemu zużyciu ponosi 

Zamawiający.  

 

Pytanie: 

Errata do projektu branży ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ zawiera pozycje z nieopisanymi 

dopuszczalnymi zamianami. Prosimy o uzupełnienie opisu w pozycjach jak poniżej. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający załącza Erratę do projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację, czy jednostki zaopatrzenia medycznego, takie jak: tablice poboru gazów 

medycznych, panele nadłóżkowe i przyłóżkowe, mosty medyczne i kolumny medyczne należy 

uwzględnić w cenie oferty. Jeśli tak prosimy o informację w jakiej pozycji tabeli ceny ofertowej?   

Odpowiedź:  

Elementy wymienione w pyt. 28 nie wchodzą w zakres zamówienia. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 

Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego. 

 

Pytanie 
Czy w ofercie należy uwzględnić dostawy i montaż wyposażenia i sprzętu medycznego. Jeżeli tak to 

prosimy o precyzyjne określenie zakresu dostaw. 

Odpowiedź:  

Elementy wymienione w pyt. 29 nie wchodzą w zakres zamówienia. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 

Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy dwuczaszowe i jednooczaszowe lampy zabiegowe wchodzą należy ująć w 

cenie ofertowej. Jeśli tak to w jakiej pozycji tabeli ofertowej. 

Odpowiedź:  

Sprzęt medyczny nie wchodzi w zakres zamówienia i nie należy go wyceniać. 

Uwaga: 

Proszę ująć w ofercie wycenę zabudowy panelowej sal operacyjnych wraz z szafami wbudowanymi. 
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Dostawa sprzętu medycznego nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. Jednakże do oferty należy 

przyjąć typowe podkonstrukcje stalowe do kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych i lamp 

operacyjnych wykonane z podwójnych blach ze stali ocynkowanej o wymiarach 80x80x1cm lub fi 80cm, 

dystansowanych rurami stalowym, kotwionymi do stropu filigran. 

W załączeniu szkic z lokalizacją szaf (2 szafy o wymiarze 300x200x40cm i 1 szafa 

o wymiarze 200x200x40cm). 

W załączeniu karta techniczna nawiewnika laminarnego. 

 

Pytanie: 

Errata do projektu branży ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJĄ zawiera pozycje : 

 
                        

Errata do projektu instalacyjnego nie zawiera takich informacji. Prosimy o uzupełnienie erraty 

instalacyjnej o niezbędne dane. 

Odpowiedź: 

W zakresie okładzin proszę korzystać z Erraty – Dyspozycje do wnętrz. Jeżeli Errata nie 

przewiduje zmian elementu w stosunku do Projektu – należy wycenić element zgodnie z Projektem. 

W załączeniu errata do wyposażenia wnętrz. 

 

Pytanie: 

Po analizie dokumentacji przetargowej wraz z erratą dopuszczającą zmiany w projekcie dochodzimy do 

wstępnego wniosku, że oszczędności wynikające z erraty są stosunkowo niewielkie i w znacznej części są 

niwelowane przez wzrost cen materiałów i usług budowlanych (od pierwszego przetargu z września 2017 

minął już niemal rok a to postępowanie jest już 4 przetargiem w tym temacie).  

W związku z tym, że w ogłoszeniu o zamówieniu Inwestor określił wartość zamówienia na 17 435 000 

PLN Netto i z dużym prawdopodobieństwem, że nie uda się uzyskać zamierzonej kwoty, czy Inwestor 

przewiduje zwiększenie finansowania inwestycji ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający zwiększył kwotę jaka została wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu (kwota szacunkowa -  

zamówienie podstawowe, bez zamówień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) do 17 435 000,00 zł netto. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art.  67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu zakresu niniejszego zamówienia - w stosunku do tego 

opisanego w niniejszym postępowaniu (w dokumentacji postępowania). Warunki, na jakich będą 

udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w dokumentacji niniejszego 

postępowania. Zakres tych zamówień nie przekroczy 10 % wartości szacunkowej zamówienia 

podstawowego. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje ogłoszenia 

w zakresie sekcji II.1.5), która przyjmuje brzmienie: 

„II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość 

  Wartość bez VAT: 19 178 500,00 PLN” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje ogłoszenia 

w zakresie sekcji II.2.4), która przyjmuje brzmienie: 
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II.2.4) Opis zamówienia: 

„(…) 

6. Kwota netto szacowania zamówienia bez zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp wynosi: 17 435 000.00 PLN. 

(...)”. 
  
Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym projektu wykonawczego instalacji 

elektrycznych pkt. 1.4, a opisem technicznym  projektu wykonawczego abonenckiej stacji 

dwutransformatorowej. Pierwszy zakłada instalację 2 transformatorów 630kVA, natomiast drugi 

instalację transformatora zasilania podstawowego 800kVA i rezerwowego – 400kVA. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem stacji transformatorowej. 

 

Pytanie: 

W którym miejscu zainstalowany będzie transformator zasilania rezerwowego? W obecnej stacji 

transformatorowej czy konieczna jest budowa nowej stacji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem stacji transformatorowej. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy przebudowa stacji transformatorowej wiąże się z wyłączeniem istniejącej stacji. 

Jeśli tak prosimy o informację czy na czas przebudowy należy zapewnić zasilanie dodatkowe np. z 

agregatu prądotwórczego. Prosimy o podanie jego mocy elektrycznej, która zapewni funkcjonowanie 

szpitala w trakcie przebudowy stacji transformatorowej. 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się wykorzystania agregatu prądotwórczego. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie że dostawa i montaż baterii kondensatorów jest w zakresie przetargu? Jeśli tak 

prosimy o określenie jej parametrów technicznych. 

Odpowiedź:  

W zakresie przetargu. Wstępnie policzona moc 205kvar. Jednak dokładny dobór baterii należy 

dokonać po uruchomieniu obiektu. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia zasilania placu budowy? (Przewidywana moc 80KW) 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy. 

Inwestor wskaże miejsce przyłączenia przy przekazaniu placu budowy. Koszt wykonania 

przyłączenia i zużycia energii po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie: 

Czy w agregatorowni znajduje wypust uziemienia dla agregatu? Czy projekt zakłada wykonanie nowego 

uziemienia? Jeśli tak prosimy o przekazanie projektu wykonawczego instalacji uziemienia wewnątrz 

budynku. 

Odpowiedź: 

Na sieciach - plan zagospodarowani terenu – jest opisany uziom, w przypadku braku należy 

wykonać uziom i jeżeli rezystancja jest zbyt mała, należy wykonać odpowiednią ilość uziomów 

szpilkowych. 

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie parametrów technicznych UPS RIT? Prosimy o podanie co najmniej mocy oraz czasu 

podtrzymania. 

Odpowiedź: 
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Zgodnie ze schematem głównym, t=3h. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie że w zakresie przetargu jest dostawa i montaż trzech sztuk szaf okablowania 

strukturalnego oznaczonych SD1, SD2 i SD3. 

Odpowiedź: 

TAK. 

 

Pytanie: 

Według dokumentacji, projektowej w ramie agregatu prądotwórczego C440 D5 znajduje się zbiornik 

paliwa o pojemności 2000l. Standardowo, agregat ten posiada zbiornik o pojemności 700l. Czy agregat  

ma zostać wyposażony w dodatkowy zbiornik paliwa? Jeśli tak to prosimy o podanie jego parametrów. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapewnieniem producenta, agregat może być wyposażony w zbiornik 2000l. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest opracowanie wyłącznie projektów zamiennych 

wykonawczych wynikających ze zmian wprowadzonych w erratach. 

Odpowiedź: 

TAK. 

 

Pytanie:  

Po analizie harmonogramu realizacji dochodzimy do wniosku, że wymagany przez Inwestora termin 

wykonania zamówienia (30.09.2019 ) nie jest możliwy do osiągnięcia. Przy optymistycznym założeniu, 

że podpisanie umowy nastąpi do końca sierpnia 2018, na realizację obiektu wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie mamy 13 miesięcy.  

Poprzednie przetargi z 2017 roku zakładały 15 miesięcy na realizację tego zadania, natomiast przetarg z 

lutego 2018 zakładał ten sam termin końcowy co obecne postępowanie  (30.09.2019), a więc zakładany 

termin realizacji był o około 6 miesięcy dłuższy. 

Należy dodać, że z realizacją ścian konstrukcyjnych murowanych wchodzimy w okres zimowy co 

powoduje bardzo wysokie ryzyko przestojów z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.  

Obecna sytuacja na runku usług budowlanych (brak siły roboczej) też nie pozwala na realizację 

inwestycji w tak krótkich terminach. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę punktu 4.13 SIWZ: wymagany termin wykonania 

zamówienia do 30.11.2019. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie termin zakończenia realizacji projektu został 

wyznaczony na dzień 30.09.2019 r. W § 14 pkt. 3 wyżej wymienionej umowy zapisano, iż /cyt./: 

„Instytucja Zarządzająca RPO WM może zmienić termin zakończenia realizacji Projektu, (…), na 

uzasadniony wniosek Beneficjenta”. 

Ponadto w załączniku nr 3 do SIWZ „Wzór umowy” §21 pkt. 2 ppkt. b zostały przewidziane 

zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie:  

Prosimy o informację, czy Inwestor jest w posiadaniu praw autorskich do dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z  zapisami umowy na wykonanie dokumentacji projektowej /cyt./: „1. Z chwilą dokonania 

odbioru projektu, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu, 

w zakresie umożliwiającym korzystanie do wszelkich celów i potrzeb związanych z realizacją 

inwestycji oraz utrzymaniem obiektu i jego eksploatacją, na wszelkich znanych w dniu 

przeniesienia  

polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a)w zakresie modyfikacji i uzupełnienia projektu – w pełnym zakresie, 
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b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy  

projektu, w tym m.in. techniką drukarską, kserograficzną, oraz cyfrową, na wszelkich nośnikach, 

c) w zakresie rozpowszechniania projektu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w 

tym także w sieci Internet, 

d) w zakresie udostępniania projektu – udostępnianie projektu osobom trzecim w celu wykonania 

przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu. 

2. Z chwilą dokonania odbioru projektu, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu 

odbioru,  Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na 

wykonywanie  zależnych praw autorskich do opracowań projektu w zakresie opisanym wyżej w 

ust.1.” 

 

Pytanie: 

Korzystając z naszego uprawnienia jako uczestnika ww. postępowania przetargowego (podstawa prawna 

art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 ), zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego z prośbą  o udzielenie nam wyjaśnień: 

1. Czy Zamawiający zmieni warunki udziału i kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w taki sposób 

aby nie ograniczały one uczciwej konkurencji oraz były proporcjonalne do przedmiotu zamówienia? W 

stanie obecnym SIWZ jednym z warunków udziału jest dysponowanie osobą 

pełniącą  funkcję  kierownika  budowy,  posiadającą uprawnienia   budowlane do kierowania  i  

nadzorowania w  specjalności  konstrukcyjno -budowlanej  bez  ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane) oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  lub  inwentarza  muzeum 

będącego instytucją  kultury (w  rozumieniu  art.  37c  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  

zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Jednocześnie jednym z 

kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty jest doświadczenie tego samego kierownika budowy 

(kryterium 20pkt) pozyskane  w  okresie  ostatnich  15  lat - w  pełnieniu  funkcji  

kierownika budowy przy inwestycji, w której zakres wchodziła budowa i/lub przebudowa i/lub  

rozbudowa   bloku   operacyjnego   szpitala. Połączenie tak skrajnie różnych warunków jest 

nieuzasadnione ponieważ bloki operacyjne rzadko są budynkami wpisanymi do rejestru zabytków, jak 

również istniejące obiekty zabytkowe nieczęsto są rozbudowywane o bloki operacyjne. Stąd szanse na 

posiadanie przez kierownika budowy doświadczenia zarówno w realizacji bloków operacyjnych jak i 

obiektów zabytkowych są bardzo małe.  

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę SIWZ w taki sposób aby kierownik budowy nie musiał 

posiadać doświadczenia przy robotach w obiektach zabytkowych z jednoczesnym wymogiem 

dysponowania osobą np.: kierownika robót budowlanych, która takie doświadczenie posiada. Poprawa 

SIWZ spowoduje możliwość złożenia ofert przez szerszy krąg podwykonawców specjalizujących się w 

realizacjach obiektów służby zdrowia na różnym poziomie cenowym. 

Dodać należy że załączone do SIWZ pozwolenie na budowę nie wymaga aby kierownik budowy posiadał 

doświadczenie przy obiektach zabytkowych.  

Z uwagi na to, że przedmiotowe postępowanie jest ogłaszane po raz trzeci, proponowane zmiany są w 

interesie zarówno Zamawiającego jak i potencjalnych wykonawców 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje zmianę i dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt 5.1.2. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 5.1.2. SIWZ, który 

przyjmuje brzmienie: 

„5.1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. : 

a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i 

nadzorowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane); 

b) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi przy 

zabytkach nieruchomych która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 
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muzeum będącego instytucją kultury (w rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.); 

c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane); 

d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane); 

 

W związku z modyfikacją pkt 5.1.2. SIWZ zmianie ulega wzór wykazu osób (załącznik nr 5 do 

SIWZ) – który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

W rozdziale 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający powołuje się na Załącznik  nr 

5a do wzoru umowy. W zamieszczonych materiałach nie ma załącznika o tym numerze. Prosimy o 

sprostowanie lub dołączenie przedmiotowego dokumentu.  

Odpowiedź: 

Przywołany w SIWZ w rozdziale 7.2 „Załącznik 5a do wzoru umowy” powinien być nazwany jako 

„załącznik nr 5 do wzoru umowy”. Do oferty należy załączyć wypełniony i podpisany „załącznik nr 5 

do wzoru umowy” – Tabela elementów robót budowlanych przewidzianych do wykonania. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 7.2 SIWZ, który 

przyjmuje brzmienie: 

„7.2 Załącznik do umowy nr 5 do wzoru umowy – „Tabela cenowa elementów robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania”, wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy”. 

 

Pytanie: 

Prosimy o ponowne zamieszczenie dokumentu „Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

prowadzenie prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow-1” Udostępniony plik jest 

prawdopodobnie uszkodzony i nie można go otworzyć. 

Odpowiedź:  
Załączamy plik nieuszkodzony. 

 

Pytanie: 

Analogiczny problem jest z następującymi plikami: 

- 8. Poz.9.5-stopa fund. Poz.P1-belka podwalin. Poz.P2-belka oporowa -budynek główny rys Knb7 

(konstrukcja) 

- 17. Poz.4.5,4.5a,4.6,4.10-słup żelbet. poz.4.11-trzpień żelb.-budynek główny rys Kbn15 (konstrukcja) 

- 20. Poz.6.1,6.4-schody wewnętrzne i zewnętrzne na gruncie-budynek główny rys Kbn18 (konstrukcja) 

- 36. Schemat wykonania nadproży stalowych. Poz.P1-konstrukcja pod centrale-budynek 2 rys Kbs4 

(konstrukcja) 

- 16. Zestawienie stolarki zewnętrznej i klap oddymiających. Piętro-budynek główny rys Abn13 

(architektura) 

- 2. Dyspozycje dla wykończenia wnętrz-budynek główny i budynek 2 (projekt wnętrz) 

- decyzja_sanepidu_zatwierdzajaca_dokumentacje_59d37a355c887 

- dok. osłon stałych - pracownia RTG densytometria 

- dok. osłon stałych - pracownia RTG ogóln. 

- dok. osłon stałych - sale operacyjne 

Odpowiedź:  

Załączamy wyżej wymienione elementy dokumentacji. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wskazanie zakresu robót jakie obejmuje „modernizacja trafostacji” oraz zamieszczenie 

przedmiaru. 

Odpowiedź:  
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Zakres robót określa dokumentacja projektowa. Wycenę robót proszę opracować na podstawie 

dokumentacji. 

 

Pytanie: 

W erracie architektonicznej Zamawiający podaje opis „ str. 20 Blok operacyjny (…)”, natomiast w 

rubryce „Dopuszcza się” nie podaje zmian architektonicznych. Czy Zamawiający przewiduje zmiany w 

zakresie bloków operacyjnych? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie wytycznych. 

Odpowiedź:  

Jeżeli w Erracie nie wskazano zmian architektonicznych to oznacza, że obowiązują rozwiązania podane 

w projekcie. 

 

Pytanie: 

Opis architektury opisuje daszki nad wejściem jako szkło bezpieczne na cięgnach ze stali nierdzewnej, 

natomiast errata dopuszcza wykonanie daszków ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Czy 

pokrycie daszków nadal pozostaje ze szkła bezpiecznego? 

Odpowiedź:  

Tak, pokrycie daszków pozostaje ze szkła bezpiecznego. 

 

Pytanie: 

W erracie Zamawiający umieścił opisy wykładzin P2, P3, P4, natomiast brakuje rozwiązania 

dopuszczalnego. Prawdopodobnie znajduje się ono pod opisem do projektu architektury. Prosimy o 

korektę.  

Odpowiedź: 

We wszystkich pomieszczeniach podłogi powinny być trwałe, gładkie umożliwiające łatwe utrzymanie 

czystości. Cokół należy połączyć z podłogą i ścianami w sposób bez szczelinowy uniemożliwiający 

gromadzenie się nieczystości. Podłogi pomieszczeń, w tym również ciągi komunikacyjne lokalizowane 

na tej samej kondygnacji, powinny znajdować się na tym samym poziomie ( bezprogowo ), dopuszcza się 

zastosowanie pochylni o nachyleniu wg Warunków Technicznych Prawa Budowlanego.  

 

WYKŁADZINY PCV oznaczona symbolem P2  

Certyfikaty i klasyfikacje Normy   

Rodzaj pokrycia podłogowego ISO 10581-EN649 Homogeniczna Wykładzina Winylowa  

Zawartość spoiwa ISO 10581 Typ I 

Certyfikat CE EN 14041 tak 

Klasyfikacja  ISO 10874-EN685 Do użytku komercyjnego : 34 

Do użytku w przemyśle : 43 

Certyfikat ISO  Ronneby ISO 9001 / Ronneby ISO 

14001 /  

Charakterystyka techniczna Normy  

Ochrona powierzchni   PUR 

Grubość całkowita  ISO 24346-EN 428 2,0mm 

Ciężar całkowity  ISO 23997 – EN 430 3000g/m2 

Forma dostawy  ISO 24341 – EN 426 

ISO 24342 – EN 427 

Rolki ok23mb x 200cm ;  

płytki 61x61cm ( 14 płytek / op = 

5,21m2 

Właściwości techniczne  Normy  

Stabilność wymiarów  ISO 23999 – EN434  <= 0,40% ( rolki) 

 <=25% (płytki )  
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Ognioodporność  EN 13501-1 

EN ISO 9239-1 

EN ISO 11925-2 

Klasa Bfl s1 

>= 8 kW/m2 

Pass 

Grupa ścieralności  

Utrata objętości 

EN 660-2 Grupa T 

Wgniecenia resztkowe  ISO 24343-1-EN 433 Wymagana wartość <=0,10mm 

Średnia zmierzona wartosć 0,03mm 

Oddziaływanie kółek krzeseł  ISO 4918-EN425 Odporna 

Elastyczność  ISO 24344 – EN 435 Pass 

Elektrostatyczność  EN 1815 <2kV 

Pomieszczenia sterylne  ASTM F24 F51  

ISO 14644-1 

Klasa A 

ISO class 4  

Łatwość dekontaminacji  ISO 8690  Dobra 

Całkowita emisja VOC  AgBB/DIBE Jakość powietrza w 

pomieszczeniu  

<=10Gg/m3 ( po 28 dniach) 

 Platinum 

Ogrzewanie podłogowe   Odpowiednia – max 27st C 

Przewodzenie cieplne  EN 12667 ok. 0,01 m2 K/W 

Trwałość kolorów  EN ISO 105-B02 >= 6 

Odporność chemiczna  ISO 26987 – EN 423 Dobra 

Ochrona przeciw bakteriom  ISO 846 Part C Nie sprzyja rozwojowi bakterii 

Antypoślizgowość  DIN 51130 

EN 13893 

BS 7976-2 

R9 

>=0,3 

Mało ryzyko poślizgu 

Wytrzymałość spoin  EN 684 Średnia wartość : >= 240 N/50mm 

Indywidualna wartość : >=180N/50mm 

Kolorystyka   36 

 

WYKŁADZINY PCV oznaczona symbolem P4 

Dane techniczne Normy   

Klasa użytkowa ISO 10874 (EN 685) 

Komercyjna  

Przemysłowa 

 

Do użytku komercyjnego : 34 

Do użytku w przemyśle : 43 

Typ wykładziny  ISO 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie 

podłogowe z odnawialną powłoką Typ I 

Charakterystyka techniczna Normy  

Grubość całkowita  ISO 24346-EN 428 2,0mm 

Grubość warstwy użytkowej  ISO 24340-EN 429 2,0mm 

Waga całkowita ISO 23997 – EN 430 2800g/m2 

Zabezpieczenie powierzchni   IQ PUR 

Właściwości techniczne  Normy  

Wgniecenia resztkowe  Średnia wartosć zmierzona 

 ISO 24343-1-EN 433 

0,02mm 

<=0,10mm 
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Reakcja na ogień  EN ISO 9239-1 

EN 13501-1 

EN ISO 11925-1 

>= 8 kW/m2 

Klasa Bfl s1 

Nie dotyczy 

Stabilność wymiarów  ISO 23999 – EN434  <= 0,40% ( rolki) 

 <=25% (płytki )  

Oddziaływanie kółek krzeseł  ISO 4918-EN425 Brak uszkodzeń 

Atest morski IMO FTPC Częsć 5 oraz 2 

IMO Res. A653 

575 

Elektrostatyczność  EN 1815 <2kV 

Odporność na światło  EN ISO 105-B02 >=7 

Odporność chemiczna  ISO 26987 – EN 423 Bardzo Dobra 

Odporność przeciw grzybom i 

bakteriom  

ISO 846 Part C Nie sprzyja rozwojowi bakterii 

Pomieszczenia sterylne  ASTM F24 F51 /00 

ISO 14644-1 

Klasa A 

ISO class 4  

Antypoślizgowość  DIN 51130 

EN 13893 

 

R9 

>=0,3 

Przewodzenie cieplne  EN 12667 ok. 0,01 m2 K/W 

Ogrzewanie podłogowe  DIN 52612 Odpowiednia – max 27st C 

Forma dostawy  ISO 24341 – EN 426 

ISO 24342 – EN 427 

Rolki ok25mb x 200cm ;  

płytki 61x61cm  

Kolorystyka   50 

 

WYKŁADZINY PCV – symbol P2 - pomieszczenia higieniczno-sanitarne  

Certyfikaty i klasyfikacje Normy   

Rodzaj pokrycia podłogowego EN649 Elastyczna wykładzina homogeniczna 

Certyfikat CE EN 14041 tak 

Klasyfikacja  ISO 10874-EN685 Do użytku komercyjnego : 31 

 

Charakterystyka techniczna Normy  

Grubość warstwy użytkowej  EN 429 2,00mm 

Ochrona powierzchni   PUR 

Grubość całkowita  ISO 24346-EN 428 2,5mm 

Ciężar całkowity  ISO 23997 – EN 430 3010g/m2 

Forma dostawy  ISO 24341 – EN 426 

 

Rolki ok25mb x 200cm ;  

 

Właściwości techniczne  Normy  

Stabilność wymiarów  ISO 23999 – EN434  <= 0,40% ( rolki) 

  

Ognioodporność  EN 13501-1 

EN ISO 9239-1 

Klasa Bfl s1 

>= 8 kW/m2 
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EN ISO 11925-2 Pass 

Atest morski IMO FTPC Częsć 5 oraz 2 

IMO Res. A653 

575 

Grupa ścieralności  

Utrata objętości 

EN 660-2 Grupa T<=2,00mm4 

Wgniecenia resztkowe  ISO 24343-1-EN 433 ok. 0,02mm 

Oddziaływanie kółek krzeseł  ISO 4918-EN425 brak 

Elektrostatyczność  EN 1815 <2kV 

Całkowita emisja VOC  AgBB/DIBE Jakość powietrza w 

pomieszczeniu  

<=10Gg/m3 ( po 28 dniach) 

  

Ochrona przeciw bakteriom i 

grzybom 

ISO 846 Part C Nie sprzyja rozwojowi bakterii 

Przewodzenie cieplne  EN 12667 ok. 0,01 m2 K/W 

Ogrzewanie podłogowe   Odpowiednia – max 27st C 

Trwałość kolorów  EN ISO 105-B02 >= 6 

Odporność chemiczna  ISO 26987 – EN 423 Dobra 

Antypoślizgowość  DIN 51130 

EN 13896 

 

R10 

>=0,3 

Test bosej stopy DIN 51097 Klasa C ( 27st C)  

Siła wiązania  EN684 śr. wartość >=240 N/50mm 

Indywidualna wartość >=180N/50mm 

Kolorystyka   12 

 

WYKŁADZINY PCV oznaczona symbolem P3 

Dane techniczne Normy   

Typ wykładziny  ISO 10581 Prądoprzewodząca homogeniczna 

wykładzina winylowa Typ I 

Klasa użytkowa ISO 10581 (EN 469) - winylowa 

Komercyjna  

Przemysłowa 

 

 

Do użytku komercyjnego : 34 

Do użytku w przemyśle : 43 

Charakterystyka techniczna Normy  

Grubość całkowita  ISO 24346-EN 428 2,0mm 

Grubość warstwy użytkowej  ISO 24340-EN 429 2,0mm 

Waga całkowita ISO 23997 – EN 430 2950g/m2 

Zabezpieczenie powierzchni   IQ PUR 

Właściwości techniczne  Normy  

Wgniecenia resztkowe  Średnia wartosć zmierzona 

 ISO 24343-1-EN 433 

0,02mm 

<=0,10mm 

Reakcja na ogień  EN 13501-1 

EN ISO 9239-1 

Klasa Bfl s1 

>= 8 kW/m2 
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EN ISO 11925-1 Nie dotyczy 

Antypoślizgowość  DIN 51130 

EN 13893 

 

R9 

>=0,3 

Stabilność wymiarów  ISO 23999 – EN434  <= 0,40% ( rolki) 

 <=25% (płytki )  

Oddziaływanie kółek krzeseł  ISO 4918-EN425 Brak uszkodzeń 

Przewodzenie cieplne  EN iso 10456 en 12524 ok. 0,01 m2 K/W 

Ogrzewanie podłogowe  DIN 52612 Odpowiednia – max 27st C 

Odporność na światło  EN ISO 105-B02 >=6 

Izolacja elektryczna  VDE 0100 , Part 600 Ri =< 5x10(4) oM 

Elektrostatyczność  EN 1815 <2kV 

Opór elektryczny  ESD – zaakceptowane SP-

metoda 2472 EN 1081 

EN 1081 

EN/IEC 61340-4-1 

EN/IEC 61340-4-5 

R<=10(90 oM 

R(1) 5 x 10(4) <=R<=10(6) oM 

R(2) 5 x 10(4) <=R<=10(6) oM 

5x10(4) <=R<=10(6) oM 

=<3,5 X 10(7) oM 

Odporność chemiczna  ISO 26987 – EN 423 Bardzo Dobra 

Odporność przeciw grzybom i 

bakteriom  

ISO 846 Part C Nie sprzyja rozwojowi bakterii 

   

Forma dostawy  ISO 24341 – EN 426 

ISO 24342 – EN 427 

Rolki ok23mb x 200cm ;  

płytki 61x61cm  

Kolorystyka   14 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie że jedynymi dokumentami składanymi wraz z ofertą są dokumenty opisane w 

punkcie 7 SIWZ, tj: Formularz oferty, Załącznik nr 5a do umowy, Pełnomocnictwo, JEDZ, zobowiązanie 

innych podmiotów. 

Odpowiedź:  

Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa 

ustawy Pzp, tzn. Zamawiający ma prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Pytanie: 

W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje okres gwarancji 60 miesięcy mamy sytuację, że okres 

realizacji oraz okres rękojmi przekraczają razem 5 lat. W związku z tym zgodnie z art. 150 ust. 7 (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis ustawowy będzie respektowany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie: 

§ 10 pkt 1h umowy -  „w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto," 

Proponujemy uwzględnić zapis o karze, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy w 

przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Jej poziom powinien być analogiczny do kary 

naliczanej przez Zamawiającego Wykonawcy - konieczność zachowania symetryczności ryzyk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

§ 14 umowy - zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość 

posiadania przez wykonawcę rocznych polis OC. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

§ 14 umowy - zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na franszyzę w wysokości 22 000,00 

złotych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy 

w zakresie § 14 ust. 1 wzoru umowy który przyjmuje brzmienie: 

„ Wykonawca przedłoży w terminie do 4 dni roboczych po zawarciu umowy, ale nie później niż 

przed rozpoczęciem wykonywania inwestycji, kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem 

tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia 

składki z tytułu ubezpieczenia potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 mln 

złotych na cały okres wykonywania przedmiotu umowy, rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną 

za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał 

z podwykonawców). Ani franszyza ani udział własny nie mogą przekroczyć 22.000 zł w odniesieniu 

do jednego zdarzenia w imieniu Zamawiającego i osób trzecich, a szkody na osobie muszą być 

pokrywane w pełnej wysokości (beż franszyzy redukcyjnej)”. 

 

Pytanie: 

§ 15 umowy - zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania ubezpieczenia OC w 

polisie ryzyk budowy w związku z wymogiem posiadania odrębnej polisy OC. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie: 

§ 15 umowy - zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na franszyzę w wysokości 30 000,00 

złotych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę w wysokości 22 000,00 złotych. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy 

w zakresie § 14 ust. 10 wzoru umowy który przyjmuje brzmienie: 

„Ani franszyza, ani udział własny nie mogą przekroczyć 22.000 złotych w odniesieniu do jednego 

zdarzenia. Kwoty udziałów własnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami obciążają 

Wykonawcę.” 

 

 

II. 
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Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 
 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 16 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie.  

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Wykonawca zostanie powiadomiony o 

złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2018 r. godz. 13:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 12. 

(…)” 

 

 
 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 30/07/2018 r. 

 

Załączniki: 

- poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ 

- dokumentacja wynikająca z udzielonych odpowiedzi 

 

 
                         Dyrektor 

       Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
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