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Kraków,  22 września 2017 r. 

 

Dotyczy: budowy na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 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 wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego”; Znak 

postępowania A.I.271-23/17. 

 

 

Pytania i odpowiedzi, znak postępowania: A.I.271-23/17 

 

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

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

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Zestaw I 

Załącznik nr 6.5 do Umowy 

Lampa operacyjna bez kamery- 2szt. 
 

Pytanie 1. 
Ad1.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami oświetleniowymi monolitycznymi ze 

źródłem światła w postaci LED? Rodzaj kopuły nie wpływa na jej parametry i funkcjonalność, a 

odpowiednio wyprofilowana kopuła monolityczna posiada idealne warunki do współpracy z 

nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2. 
Ad2 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zawiesie posiada osłonę wykonaną z 

blachy stalowej, malowanej proszjkowo? Jest to bardziej trwały materiał w porównaniu z 

tworzywem, bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3. 
Ad8. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły przystosowane są do współpracy 

z nawiewem laminarnym i są wykonane w wersji monolitycznej? 

Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa 

sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem 

laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi 

sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki , a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo 

w dół.  

Kształt monolityczny jest obecnie powszechnie stosowany w lampach operacyjnych dedykowanych 

do sal z nawiewem laminarnym. Wielu czołowych producentów lamp odeszło od stosowanych w 

przeszłości dzielonych opraw ze względu na brak korzystnego wpływu na przepływ laminarny przy 

jednoczesnym utrudnieniu czyszczenia i zachowania sterylności. Kształt monolityczny kopuły ma 

bardziej niezależny od położenia lampy wpływ na obieg powietrza w sali operacyjnej. Lampy 

dzielone ze względu na bardziej skomplikowany kształt w pewnych ustawieniach mogą 

wprowadzać turbulencje. Oprawa ustawiona w położeniu odchylonym od pionu stawia szereg 

przeszkód (w postaci swoich segmentów) na drodze strug powietrza. Kopuła monolityczna w 

każdym położeniu stanowi jedną zwartą przeszkodę co minimalizuje wprowadzanie turbulencji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4. 
Ad12.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymaganiami SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5.  
Ad18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada uchwyt brudny w 

formie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy uchwyt, 

umożliwiający wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt  podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie  niezależnie od  położenia 

czaszy-zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6. 
Ad20 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia stałego 

 wokół mocowania głównego dla  kopuły głównej wynosi 285°? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 7. 
Ad21. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia uchylnego 

 wokół przegubu łączącego ramiona  dla  kopuły głównej wynosi 305°? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 8. 
Ad.22. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu na przegubie 

łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka 

różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 9.  
Ad23. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła główna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie  25 - 100%,  realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 

umieszczonego na ścianie –elektroniczna  regulacja odbywa się w 10 stopniach ? Rozwiązanie 

dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch 

operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego 

panelu przewodowego  minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz 

eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 10. 
Ad24. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła główna posiada wyłącznik 

lampy, umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej 

stronach oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie ? Rozwiązanie dwóch paneli na 

kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego 

 minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 11. 
Ad.25 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła główna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo  uruchamiane jest z 

panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i  posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 12.  
Ad28. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która nie posiada funkcji synchronizacji 

kopuły głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do 

jednego poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13. 
Ad31. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 14.  
Ad37. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada uchwyt 

brudny w formie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy 

uchwyt, umożliwiający wsunięcie całej dłoni  i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt  podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie  niezależnie od  położenia 

czaszy- zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 15. 
Ad39.  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia stałego 

wokół mocowania głównego dla  kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 16. 
Ad40. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia uchylnego 

 wokół przegubu łączącego ramiona  dla  kopuły satelitarnej wynosi 305°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie  17. 
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Ad.41. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu na przegubie 

łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym dla  kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to 

niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 18.  
Ad42. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie  25 - 100%,  realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 

umieszczonego na ścianie –elektroniczna  regulacja odbywa się w 10 stopniach ? Rozwiązanie 

dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch 

operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego 

panelu przewodowego  minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz 

eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 19. 
Ad43. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada wyłącznik 

lampy, umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej 

stronach oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie ? Rozwiązanie dwóch paneli na 

kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego 

 minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 20. 
Ad.44 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo  uruchamiane jest 

z panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i  posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 21.  
Ad47. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która nie posiada funkcji synchronizacji 

kopuły głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do 

jednego poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 22. 
Ad48. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która posiada panel przewodowy naścienny 

pozwalający na sterowanie następującymi funkcjami: 

-włączanie i wyłączanie lampy,  

-regulacja natężenia światła,  
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-regulacja wgłębności 

-regulacja temperatury barwowej światła 

-regulacja światła Endo? 

Zastosowanie przewodowego panelu naściennego   minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na 

Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 23.  
Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli 

tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem 

właściwym? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem A/BN/5 w projekcie wykonawczym architektury.  

Pytanie 24. 
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie 

akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 25. 
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 26. 
Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- 

stropowych elementów montażowych?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 27. 
Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim 

przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Załącznik nr 6.6 do Umowy 

Lampa operacyjna z kamerą oraz trzecim ramieniem z monitorem- 1szt. 

Pytanie 1. 
Ad1.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami oświetleniowymi monolitycznymi ze 

źródłem światła w postaci LED? Rodzaj kopuły nie wpływa na jej parametry i funkcjonalność, 

a odpowiednio wyprofilowana kopuła monolityczna posiada idealne warunki do współpracy 

 z nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2. 
Ad2 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zawiesie posiada osłonę wykonaną 

z blachy stalowej malowanej proszkowo? Jest to bardziej trwały materiał w porównaniu 

z tworzywem, bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3. 
Ad8. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły przystosowane są do współpracy 

z nawiewem laminarnym i są wykonane w wersji monolitycznej? 
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Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa 

sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem 

laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi 

sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki , a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo 

w dół.  

Kształt monolityczny jest obecnie powszechnie stosowany w lampach operacyjnych dedykowanych 

do sal z nawiewem laminarnym. Wielu czołowych producentów lamp odeszło od stosowanych w 

przeszłości dzielonych opraw ze względu na brak korzystnego wpływu na przepływ laminarny przy 

jednoczesnym utrudnieniu czyszczenia i zachowania sterylności. Kształt monolityczny kopuły ma 

bardziej niezależny od położenia lampy wpływ na obieg  

powietrza w sali operacyjnej. Lampy dzielone ze względu na bardziej skomplikowany kształt w 

pewnych ustawieniach mogą wprowadzać turbulencje. Oprawa ustawiona w położeniu odchylonym 

od pionu stawia szereg przeszkód (w postaci swoich segmentów) na drodze strug powietrza. Kopuła 

monolityczna w każdym położeniu stanowi jedną zwartą przeszkodę co minimalizuje wprowadzanie 

turbulencji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4. 
Ad12.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 5.  
Ad18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada uchwyt brudny w 

formie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy uchwyt, 

umożliwiający wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt  podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie  niezależnie od  położenia 

czaszy-zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6. 
Ad20 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia stałego 

 wokół mocowania głównego dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 7. 
Ad21. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia uchylnego 

 wokół przegubu łączącego ramiona  dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 8. 
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Ad.22. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu na przegubie 

łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym dla  kopuły głównej wynosi 320°? Jest to niewielka 

różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 9.  
Ad23. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła główna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie  25 - 100%,  realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 

umieszczonego na ścianie –elektroniczna  regulacja odbywa się w 10 stopniach ? Rozwiązanie 

dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch 

operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego,  

a zastosowanie naściennego panelu przewodowego  minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń 

na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6..6 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 10. 
Ad24. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła główna posiada wyłącznik 

lampy, umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej 

stronach oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie ? Rozwiązanie dwóch paneli na 

kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego 

 minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

 

Pytanie 11. 
Ad.25 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła główna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo  uruchamiane jest z 

panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i  posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 12.  
Ad28. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która nie posiada funkcji synchronizacji 

kopuły głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do 

jednego poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13. 
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Ad31. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada temperaturę 

barwową regulowaną w trzech stopniach, w zakresie 4000-4800K? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymaganiami SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 14.  
Ad37. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada uchwyt 

brudny w formie relingu okalającego czaszę w 75%? Wykonany jest on jako osobny prętowy 

uchwyt, umożliwiający wsunięcie całej dłoni  i jej zaciśnięcie co zapewnia pewny chwyt  podczas 

przemieszczania kopuły i umożliwia jej łatwe i szybkie ustawienie  niezależnie od  położenia 

czaszy-zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 15. 
Ad39.  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia stałego 

 wokół mocowania głównego dla  kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 16. 
Ad40. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia uchylnego 

 wokół przegubu łączącego ramiona  dla  kopuły satelitarnej wynosi 320°? Jest to niewielka różnica 

w porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 17.  
Ad42. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada regulację 

natężenia światła w zakresie  25 - 100%,  realizowaną przy pomocy dwóch sterowników 

umieszczonych na czaszy lampy po przeciwnych jej stronach oraz z panelu przewodowego, 

umieszczonego na ścianie –elektroniczna  regulacja odbywa się w 10 stopniach ? Rozwiązanie 

dwóch paneli na kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch 

operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego 

panelu przewodowego  minimalizuje zakłócenia płynące od  

urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego 

zagubienie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 18. 
Ad43. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada wyłącznik 

lampy, umieszczony na dwóch sterownikach znajdujących się na czaszy lampy po przeciwnych jej 

stronach oraz na panelu przewodowym, umieszczonym na ścianie ? Rozwiązanie dwóch paneli na 

kopule umożliwia sterowanie parametrami lampy niezależnie przez dwóch operatorów stojących po 

przeciwnych stronach stołu operacyjnego, a zastosowanie naściennego panelu przewodowego 

 minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy 

upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 19. 
Ad.44 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  której kopuła satelitarna posiada funkcję 

oświetlenia endo w postaci światła typu LED (24 diody rozlokowane wokół uchwytu 

sterylizowanego, jako grupa diod w górnej części kopuły). Oświetlenie endo  uruchamiane jest z 

panelu naściennego i dwóch paneli sterowniczych umieszczonych na kopule lampy i  posiada 

regulację natężenia. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 20.  
Ad47. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która nie posiada funkcji synchronizacji 

kopuły głównej i satelitarnej pod kątem dostosowania temperatury barwowej w obu kopułach do 

jednego poziomu? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 niezależnych paneli 

umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na ścianie Sali operacyjnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21. 
Ad48. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kamera umieszczona jest w osi 

symetrii kopuły głównej za szybą bezpieczną? Takie rozwiązanie chroni kamerę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 22. 
Ad59. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,w której  możliwość obrotu ramienia uchylnego 

 wokół przegubu łączącego ramiona  dla  monitora  wynosi 320°? Jest to niewielka różnica w 

porównaniu z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 23. 
Ad61. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której monitor posiada rozdzielczość  Full HD 

1920x1200 ? Jest to parametr lepszy niż wymagany w SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga rozdzielczość 1920 x 1080 

Jest ,,Rozdzielczość min. Full HD 1980x1080” 

Powinno być: 

,,Rozdzielczość min. Full HD 1920x1080” 

 

 

Pytanie 24. 
Ad62.  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną,  która posiada panel przewodowy naścienny 

pozwalający na sterowanie następującymi funkcjami: 

-włączanie i wyłączanie lampy,  

-regulacja natężenia światła,  
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-regulacja wgłębności 

-regulacja temperatury barwowej światła 

-regulacja światła Endo 

-zoom kamery 

-obrót kamery? 

Zastosowanie przewodowego panelu naściennego   minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na 

Sali operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 25. 

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli 

tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem 

właściwym? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 26. 
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie 

akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 27. 
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 28. 
Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- 

stropowych elementów montażowych?   

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Pytanie 29. 
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim 

przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonym projektem. 

 

Zestaw II: 

 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 6.5 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych w 

wyposażeniu stałym  

Lampa operacyjna – bez kamery     
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie lamp operacyjnych, których producent 

posiada certyfikat ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012? Certyfikat ISO 

13485:2003 jest dokumentem równoważnym do wymaganego. Normy ISO 9001:2008 oraz ISO 

13485:2003 mimo publikacji nowych wydań są normami obowiązującymi i uznawanymi. Okres 

przejściowy trwa trzy lata od daty publikacji. Certyfikaty zgodności ISO 9001:2008 pozostają 

ważne do dnia 15.09.2018, a certyfikat zgodności z normą 13485:2003 pozostają ważne do dnia 

28.02.2019. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  

zakresie załącznika nr 6.5. 

 

Załącznik nr 6.6 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych 

w wyposażeniu stałym 

Lampa operacyjna z kamerą oraz trzecim ramieniem z monitorem 
 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kamerą w standardzie FULL HD o 

rozdzielczości 1920×1080p, tj. o standardzie wyższym niż wymagany w SIWZ? Dotyczy punktu 49 

oraz 50 tabeli technicznej.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 3: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rozdzielczość monitora „ min. Full HD 1980x1080” 

została wprowadzona omyłkowo i winna wynosić min. Full HD 1920x1080. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie lamp operacyjnych, których producent 

posiada certyfikat ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012? Certyfikat ISO 

13485:2003 jest dokumentem równoważnym do wymaganego. Normy ISO 9001:2008 oraz ISO 

13485:2003 mimo publikacji nowych wydań są normami obowiązującymi i uznawanymi. Okres 

przejściowy trwa trzy lata od daty publikacji. Certyfikaty zgodności ISO 9001:2008 pozostają 

ważne do dnia 15.09.2018, a certyfikat zgodności z normą 13485:2003 pozostają ważne do dnia 

28.02.2019. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Załącznik nr 6.10 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych w 

wyposażeniu stałym 

Myjnia chirurgiczna 3 – stanowiskowa z armaturą termostatyczną i włącznikami biodrowymi 

 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną z baterią/armaturą bezdotykową 

uruchamianą na fotokomórkę – zgodnie z punktem 11 tabeli technicznej, zamiast włącznikami 

biodrowymi? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną bez klap rewizyjnych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną posiadającą głębokość całkowitą 

wynoszącą 580 mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną posiadającą szerokość wewnętrzną 

koryta wynoszącą 480 mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną posiadającą grubość panelu 

wynoszącą 65 mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię chirurgiczną wyposażoną w bezdotykowy 

podajnik mydła i płynu dezynfekcyjnego z obudową wykonaną z aluminium? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 11: 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni chirurgicznej posiadającej tylko atest PZH, nie 

posiadającej certyfikatu CE? Myjnie chirurgiczne nie są wyrobami medycznymi, żaden producent 

nie posiada tego typu wyrobów zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i nie podlegają one procesowi certyfikacji.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.10 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

Załącznik nr 6.18 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych w 

wyposażeniu stałym 

Szafka na nici, wbudowana w system paneli ściennych 
 

Pytanie 12: 
W związku z niewielkim gabarytem szafki, czy Zamawiający dopuści szafkę na nici bez 

wysuwanego kosza oraz bez szuflady? Dotyczy punktu 5 oraz 8 tabeli technicznej? 

Odpowiedź: 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  

zakresie załącznika nr 6.18: 

Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy nr 6.18 

Pkt 5 jest  

,, W środku szafy od góry umieszczone min. 4 półki ze stali nierdzewnej przestawne oraz w dolnej 

części min. jeden kosz wysuwany” 

Powinno być  

,,Jedna szafa ma mieć min 4 półki ze stali nierdzewnej. Druga szafa ma mieć min. jeden kosz 

wysuwany” 
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Pkt 7 i 8 zostaje usunięty.  

 

Załącznik nr 6.19 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych  

w wyposażeniu stałym 

Szafka chirurgiczna, wbudowana w system paneli ściennych 

Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę chirurgiczną bez wysuwanego kosza oraz bez szuflady? Dotyczy 

punktu 5 oraz 8 tabeli technicznej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Załącznik nr 6.20 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych  

w wyposażeniu stałym 

Zabudowa meblowa z lodówką podblatową 

Pytanie 14: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania meble posadowione na nóżkach lub z cokołem 

przykręcanym do nóżek mebli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  wymaga posadowienia mebli na nóżkach. 

 

Pytanie 15: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania meble z lodówką wyposażoną w trzy półki z blachy 

perforowanej wykonanej ze stali nierdzewnej, zamiast półek drucianych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.20. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 16: 
W związku z tym, że zabudowa meblowa nie jest wyrobem medycznym, prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dla tych wyrobów potwierdzenia/wpisu lub 

zgłoszenia do RWM w Polsce.  

Odpowiedź: 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w  

zakresie załącznika nr 6.20: 

Zamawiający odstąpi od wymogu 

Modyfikacja załącznika do umowy 6.20 pkt….. 

Jest  

,, Lodówka do zabudowy poblatowa 2 szt. 

Lodówka podblatowa w wersji do zabudowy 1 drzwiowa – drzwi pełne: 

- lodówka ze stali nierdzewnej przystosowana do zabudowy w szafce 

- lodówka z min. 3 półkami drucianymi dzielącymi przestrzeń lodówka na 4 komory (2 x półka w górnej części o 

wym. 430x350 mm) i 1 x półka w dolnej części o wym. 430x170 mm 

- półki z regulacją skokową wysokości na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym 

unieruchomienie półki 

- wymiary przestrzeni chłodniczej +/- 10 mm szer. 450 mm, gł. 360 mm, wys. 530 mm 

- pojemność min. 90 l 

- wewnętrzne oświetlenie LED 

- nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączającego się po otwarciu drzwi 

- wyświetlacz temperatury zamontowany w panelu przednim szafki wskazujący temperaturę powietrza a w 

sytuacji alarmowej wyświetlany kod alarmu zamiennie z temperaturą 

- mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki 

- odszranianie automatyczne lub wymuszone ręczne 

- deklaracje CE + zgłoszenie do RWM dla lodówki  

Gwarancja: min 24 miesiące” 

Powinno być: 

,, Lodówka do zabudowy poblatowa 2 szt. 

Lodówka podblatowa w wersji do zabudowy 1 drzwiowa – drzwi pełne: 

- lodówka ze stali nierdzewnej przystosowana do zabudowy w szafce 

- lodówka z min. 3 półkami drucianymi dzielącymi przestrzeń lodówka na 4 komory (2 x półka w górnej części o 

wym. 430x350 mm) i 1 x półka w dolnej części o wym. 430x170 mm 
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- półki z regulacją skokową wysokości na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym 

unieruchomienie półki 

- wymiary przestrzeni chłodniczej +/- 10 mm szer. 450 mm, gł. 360 mm, wys. 530 mm 

- pojemność min. 90 l 

- wewnętrzne oświetlenie LED 

- nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączającego się po otwarciu drzwi 

- wyświetlacz temperatury zamontowany w panelu przednim szafki wskazujący temperaturę powietrza a w 

sytuacji alarmowej wyświetlany kod alarmu zamiennie z temperaturą 

- mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki 

- odszranianie automatyczne lub wymuszone ręczne 

- deklaracje CE  

Gwarancja: min 24 miesiące” 

 

Załącznik nr 6.21 do umowy – zestawienie parametrów i warunków wymaganych w 

wyposażeniu stałym 

Zabudowa medyczna meblowa 

Pytanie 17: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania meble posadowione na nóżkach lub z cokołem 

przykręcanym do nóżek mebli? 

Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga posadowienia mebli na nóżkach 

 

System zabudowy panelowej bloku operacyjnego 

Pytanie 18: 
Prosimy Zamawiającego o przedstawienie dokładnych wymogów technicznych w zakresie 

wykonania systemowej zabudowy panelowej.   

Odpowiedź:  

W załączeniu opis uszczegóławiający dla systemu zabudowy panelowej i meblowej (dwa pliki w 

formacie doc).  

 

Zestaw III: 

Dotyczy: 6.3 Kolumna chirurgiczna Ilość: 2 szt. 

Pytanie 1: 

Poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną o szerokości (bez elementów wyposażenia 

zewnętrznego) 300 mm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 
Poz. 26 

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z ramieniem zapewniającym najwyższą stabilność o szerokości 

profilu 180 mm ?  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr .6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 3: 
Poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z ramieniem zapewniającym najwyższą stabilność o wysokości 

profilu 100 mm ?  

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 4: 
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Poz. 29 

Czy Zamawiający dopuści sterowanie kolumną odbywające się przy pomocy 2 dwóch uchwytów 

oznaczony kolorystycznie, montowanych po bokach konsoli – jako rozwiązanie równoważne ? 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż pozostałe warunki pozostają bez zmian. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 5 

Poz. 33 

Czy Zamawiający dopuści półkę z powierzchnią z materiału kompozytowego, bakteriobójczego o 

wymiarach 425x 430 wraz z szufladą o głębokości 100 mm ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6: 

Poz. 35 

Czy Zamawiający dopuści szufladę bez oświetlenia zewnętrznego ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 7: 

Poz. 36 

Czy Zamawiający dopuści 2 półki zgodne ze specyfikacją, o wymiarach 425x430 mm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr…6.3. do wzoru 

umowy („Wyposażenie” stałe). 

 

6.4 Kolumna chirurgiczno – artroskopowa  Ilość: 1 szt. 

Pytanie 8: 

Poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną o szerokości (bez elementów wyposażenia 

zewnętrznego) 300 mm ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 9: 

Poz. 26 

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z ramieniem zapewniającym najwyższą stabilność o szerokości 

profilu 180 mm ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 10: 

Poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści kolumnę z ramieniem zapewniającym najwyższą stabilność o wysokości 

profilu 100 mm ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 11: 

Poz. 29 

Czy Zamawiający dopuści sterowanie kolumną odbywające się przy pomocy 2 dwóch uchwytów 

oznaczony kolorystycznie, montowanych po bokach konsoli – jako rozwiązanie równoważne ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż pozostałe warunki pozostają bez zmian. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 12: 

Poz. 33 

Czy Zamawiający dopuści półkę z powierzchnią z materiału kompozytowego, bakteriobójczego o 

wymiarach 425x 430 wraz z szufladą o głębokości 100 mm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 13: 

Poz. 35 

Czy Zamawiający dopuści szufladę bez oświetlenia zewnętrznego ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 14: 

Poz. 40 

Czy Zamawiający dopuści 4 półki zgodne ze specyfikacją, o wymiarach 425x430 mm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Dotyczy: 6. 5 Lampa Operacyjna – bez kamery 
Ilość: 2 szt. 

 

Pytanie 15: 

Poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści lampę w kształcie wieloboku ? Daje to możliwość zestawienia obu czasz 

w jedną całość. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 15: 

Poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola w zakresie 18-30 cm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 16: 

Poz.12 
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Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w zakresie 3500-4000-4500-5000-5500 

K w pięciu krokach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 17: 

Poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia dla czaszy głównej na poziomie 110 cm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 18: 

Poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której każda z czasz posiada 3 uchwyty niesterylne oraz jeden 

uchwyt sterylny umieszczony w osi centralnej czaszy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 19: 

Poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła lampy w zakresie 30-100% w 8 krokach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 20: 

Poz. 24 

Funkcje lampy operacyjnej, mogące być realizowane z paneli przy lampie bądź na ścianie nie 

powinny być powtarzane na urządzeniach bezprzewodowych. Na Sali operacyjnej znajduje się wiele 

urządzeń wrażliwych na interferencje elektromagnetyczne zakłócające ich pracę co ma znaczący 

wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Czy Zamawiający wobec powyższych faktów odstąpi od 

wymogu dostarczenia wraz z zestawem pilota bezprzewodowego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż panel sterujący będzie zamontowany na lampie i na 

ścianie. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 21: 

Poz.31 

Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w zakresie 3500-4000-4500-5000-5500 

K w pięciu krokach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 22: 

Poz. 32 

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola w zakresie 18-28 cm ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 23: 

Poz. 34 

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia dla czaszy głównej na poziomie 120 cm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 24: 

Poz. 42 

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła lampy w zakresie 30-100% w 8 krokach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 25: 
Poz. 43 

Funkcje lampy operacyjnej, mogące być realizowane z paneli przy lampie bądź na ścianie nie 

powinny być powtarzane na urządzeniach bezprzewodowych. Na Sali operacyjnej znajduje się wiele 

urządzeń wrażliwych na interferencje elektromagnetyczne zakłócające ich pracę co ma znaczący 

wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Czy Zamawiający wobec powyższych faktów odstąpi od 

wymogu dostarczenia wraz z zestawem pilota bezprzewodowego ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż panel sterujący będzie zamontowany na lampie i na 

ścianie. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Dotyczy: 6.6 Lampa operacyjna z kamerą i  monitorem 

Pytanie 26: 

Poz.12 

Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w zakresie 3500-4000-4500-5000-5500 

K w pięciu krokach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 27: 

Poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści lampę w kształcie wieloboku ? Daje to możliwość zestawienia obu czasz 

w jedną całość. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 28: 

Poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola w zakresie 18-30 cm ? 

Odpowiedź: 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

 

 

 

 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

 

Strona 19 z 60 

 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 29: 
Poz. 15 

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia dla czaszy głównej na poziomie 110 cm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 30 

Poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której każda z czasz posiada 3 uchwyty niesterylne oraz jeden 

uchwyt sterylny umieszczony w osi centralnej czaszy ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 31: 

Poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła lampy w zakresie 30-100% w 8 krokach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 32: 

Poz. 24 

Funkcje lampy operacyjnej, mogące być realizowane z paneli przy lampie bądź na ścianie nie 

powinny być powtarzane na urządzeniach bezprzewodowych. Na Sali operacyjnej znajduje się wiele 

urządzeń wrażliwych na interferencje elektromagnetyczne zakłócające ich pracę co ma znaczący 

wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Czy Zamawiający wobec powyższych faktów odstąpi od 

wymogu dostarczenia wraz z zestawem pilota bezprzewodowego ? 

Odpowiedź: 
W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż panel sterujący będzie zamontowany na lampie i na 

ścianie 

 

Pytanie 33: 
Poz.31 

Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w zakresie 3500-4000-4500-5000-5500 

K w pięciu krokach ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 34: 
Poz. 32 

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola w zakresie 18-28 cm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 35: 
Poz. 34 

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia dla czaszy głównej na poziomie 120 cm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 36: 
Poz. 42 

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła lampy w zakresie 30-100% w 8 krokach ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 37: 
Poz. 43 

Funkcje lampy operacyjnej, mogące być realizowane z paneli przy lampie bądź na ścianie nie 

powinny być powtarzane na urządzeniach bezprzewodowych. Na Sali operacyjnej znajduje się wiele 

urządzeń wrażliwych na interferencje elektromagnetyczne zakłócające ich pracę co ma znaczący 

wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Czy Zamawiający wobec powyższych faktów odstąpi od 

wymogu dostarczenia wraz z zestawem pilota bezprzewodowego ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż panel sterujący będzie zamontowany na lampie i na 

ścianie. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Zestaw IV 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 6.5 do umowy – Lampa operacyjna – bez 

kamery 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą diody nowej generacji w 

dwóch odcieniach emitujących światło jednorodnie białe w polu operacyjnym? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna wyposażona 

jest w 39 diod LED umożliwiających uzyskanie wyższego od wymaganego natężenia tj. 160 000 

lux? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuły w kształcie koła są 

odpowiednio wyprofilowane do pełnej współpracy z nawiewem laminarnym – obudowa w górnej 

części posiada wyraźne przetłoczenia, które eliminują turbulencje nad polem operacyjnym, a obieg 

powietrza pozostaje niezaburzony? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością regulacji 

temperatury barwowej w pięciu stopniach? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola 

bezcieniowego kopuły głównej w zakresie od 20 do 42cm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) wyposażoną w 

zintegrowane brudne uchwyty (konstrukcja monolityczna z czaszą) wykonane w taki sposób, który 

pozwala na zaciśnięcie całej dłoni na czaszy lampy, co umożliwia pewny chwyt podczas 

przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia? 

Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie stanowi potencjalne ryzyko gromadzenia się 

zanieczyszczeń oraz utrudnia czyszczenie i dezynfekcję.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością 

elektronicznej regulacji natężenia w 6 stopniach? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością 

obniżenia natężenia światła do 5% w celu ułatwienia widoczności podczas przeprowadzania 

zabiegów endoskopowych – oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego 

umieszczonego na ramieniu? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym i powszechnie stosowane 

 u renomowanych producentów lamp operacyjnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) bez funkcji 

synchronizacji temperatury barwowej za pomocą dedykowanego przycisku na panelu sterowania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna składa się z 

3 segmentów? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 6.6 do umowy – Lampa operacyjna z kamerą 

oraz trzecim ramieniem z monitorem 

Pytanie 11: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą diody nowej generacji w 

dwóch odcieniach emitujących światło jednorodnie białe w polu operacyjnym? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna wyposażona 

jest w 39 diod LED umożliwiających uzyskanie wyższego od wymaganego natężenia tj. 160 000 

lux? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuły w kształcie koła są 

odpowiednio wyprofilowane do pełnej współpracy z nawiewem laminarnym – obudowa w górnej 

części posiada wyraźne przetłoczenia, które eliminują turbulencje nad polem operacyjnym, a obieg 

powietrza pozostaje niezaburzony? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością regulacji 

temperatury barwowej w pięciu stopniach? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola 

bezcieniowego kopuły głównej w zakresie od 20 do 42cm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) wyposażoną w 

zintegrowane brudne uchwyty (konstrukcja monolityczna z czaszą) wykonane w taki sposób, który 

pozwala na zaciśnięcie całej dłoni na czaszy lampy, co umożliwia pewny chwyt podczas 

przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia? 

Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie stanowi potencjalne ryzyko gromadzenia się 

zanieczyszczeń oraz utrudnia czyszczenie i dezynfekcję.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością 

elektronicznej regulacji natężenia w 6 stopniach? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 18: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością 

obniżenia natężenia światła do 5% w celu ułatwienia widoczności podczas przeprowadzania 

zabiegów endoskopowych – oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego 

umieszczonego na ramieniu? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym i powszechnie stosowane 

 u renomowanych producentów lamp operacyjnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 19: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) bez funkcji 

synchronizacji temperatury barwowej za pomocą dedykowanego przycisku na panelu sterowania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 20: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna składa się z 

3 segmentów? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa 

główna wyposażona będzie we wbudowaną kamerę HD zamontowaną asymetrycznie w pobliżu osi 

optycznej czaszy (~10cm od centralnego uchwytu)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od 

wymaganego, gdyż umożliwia rejestrację operacji bez ryzyka przesłonięcia obiektywu kamery przez 

chirurga, co w przypadku kamery umieszczonej centralnej jest zjawiskiem występującym 

nagminnie.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zestaw V: 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 6 do SIWZ 6.2.) Czy Zamawiający dopuszcza inne parametry konstrukcyjne kolumny 

anestezjologicznej, w których gniazda poboru gazów medycznych oraz gniazda elektryczne 

zlokalizowane będą w sposób ergonomiczny w pionowym rzędzie na bocznych ściankach głowicy, 

(gniazda poboru gazów z jednej strony gniazda elektryczne z drugiej strony) w osobnych kanałach 

instalacyjnych gwarantujących łatwy dostęp personelowi medycznemu oraz łatwe serwisowanie w 

przypadku awarii, z analogicznym wyposażeniem elektrycznym, gazowym. Proponowane 

rozwiązania są równoważne użytkowo oraz funkcjonalnie, powszechnie sprawdzone oraz 

stosowane, pozwalająca wygodne i ergonomiczne zorganizowanie stanowiska.  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.2. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 2: 

(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.2.) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowoczesnych sufitowych 

kolumn medycznych, w których przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany 

wysokości umieszczone są tylko i wyłącznie z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie. 

Proponowane rozwiązanie jest typowe oraz powszechnie oferowane przez wszystkich producentów 

kolumn. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3: 

(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.2.)  Prosimy Zamawiającego o rezygnację lub potwierdzenie, że 

Zamawiający wymaga w kolumnie anestezjologicznej trzech szuflady. Jeśli tak czy Zamawiającego 

dopuszcza do zaoferowania dwóch szuflad zainstalowanych pod jedną półką i jednej szuflady pod 

druga półką. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 4:  
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(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.2.)  Czy Zamawiający dopuszcza inne parametry półki montowanej do 

kolumn sufitowych z zachowaniem wymaganej funkcjonalności? Wymiary powierzchni roboczej 

półki: 600 X 450 MM 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.7.)  Czy Zamawiający dopuszcza inne parametry konstrukcyjne głównej 

belki mostu z zachowaniem wymaganej funkcjonalności? - szerokość 626 MM, wysokość 450 MM  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 6: 

(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.5. i 6.6.)  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w którym lampa 

główna i satelitarna mają takie same funkcje i parametry (tandem).  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 7: 

(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.5. i 6.6.)  Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą 43 diod w kopule 

głównej oraz minimum 29 w kopule satelitarnej.  Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium 

wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla 

użytkownika lampy ilość diod LED nie ma wypływu, na jakość i komfort pracy o ile lampa 

gwarantuje jednorodność plamy świetlnej oraz satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 8: 

(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.5. i 6.6.)   Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga lampy 

bezcieniowej o zmiennej temperaturze barwy czy stałej. Załącznik 6.5. opisuje inne parametry 

lampy a niżeli opis do projektu wykonawczego. Jeśli Zamawiający wymaga lampy o zmiennej temp. 

barwy czy dopuści o zmianie w zakresie 3700-4700K. Zakres odwzorowania barwy tkanki ludzkiej 

mieści się w przedziale 4200K do 4600K poniższe i powyższe progi zaburzają kolorystykę i 

obniżają komfort użytkowania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  

Pytanie 9: 

(Załącznik nr 6 do SIWZ 6.6.)   Prosimy o sprecyzowanie, w której lampie ma być kamera? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  

 

Zestaw VI 

 

Pytanie 1: 

Załącznika nr 6.14 do umowy 
Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe o mniejszej szerokości pojedynczego kanału 

instalacyjnego niż wpisanego w  poz. 2 tabeli, jednocześnie zachowując maksymalna wysokość 

panelu 300mm? Kanały instalacyjne są odseparowane zgodnie z normą.  

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 2: 

Załącznika nr 6.7 i 6.8 do umowy 
Czy Zamawiający dopuści belkę główną mostu w kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie 

gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 25° w stosunku do płaszczyzny podłogi?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Zestaw VII 
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Dot. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu stałym – kolumna 

chirurgiczna. zał.6.3 

Pytanie 1: 

Ad. pkt 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zaworów odcinających przy płycie 

interfejsowej, w przypadku, gdy zawory odcinające będą umieszone w łatwo dostępnej skrzynce 

kontrolno-zaworowej będącej częścią instalacji gazów medycznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zrezygnuje z zaworów odcinających przy płycie interfejsowej. 

 

Pytanie 2: 

Ad. pkt. 4 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zaobloną pokrywę sufitową o obrysie 

kwadratowym, wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 3: 

Ad. pkt  7 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kolumnę o udźwigu 160 kg (waga aparatury 

medycznej i wyposażenia, jakie można zainstalować na głowicy). 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 4: 

Ad. pkt 9 i 10 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje konsolę bez podziałów na kanały dla 

przewodów elektrycznych i gazowych, ale zapewniających właściwą separację elementów instalacji 

elektrycznych od gazowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 5: 

Ad. pkt 11 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda gazowe montowane w pionowych 

rzędach na bocznych ściankach konsoli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 6: 

Ad. pkt 12 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda elektryczne, wyrównania potencjałów 

oraz teletechniczne montowane w pionowych rzędach na tylnej i bocznych ściankach konsoli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 7: 

Ad. pkt 13 
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Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda gazowe montowane w pionowych 

rzędach na bocznych ściankach konsoli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda elektryczne, wyrównania potencjałów 

oraz teletechniczne montowane w pionowych rzędach na tylnej i bocznych ściankach konsoli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 8: 

Ad. pkt 15 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje konsolę o szerokości 285 mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 9: 

Ad. pkt 16 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje konsolę o głębokości 225 mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 10: 

Ad. pkt 19 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z manometrów kontrolnych gazów, w 

przypadku, gdy kontrola ciśnienia gazów będzie monitorowana w łatwo dostępnej skrzynce 

kontrolno-zaworowej będącej częścią instalacji gazów medycznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje. 

 

Pytanie 11 

Ad. pkt  20 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniada elektryczne i teletechniczne 

wbudowane w ścianę konsoli ale z nią niezlicowane. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniada wyrównania potencjałów wystające 

poza obrys ścianki konsoli nie więcej niż 5 mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 21: 

Ad pkt 21 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje dwie pionowe, zewnętrzne szyny montażowe 

umieszczone z frontu konsoli, na jej całej długości. Szyny umożliwiające bezstopniowe mocowanie 

półek i szuflad na dowolnej wysokości. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 22: 
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Ad. pkt 24 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje profil ramienia w kształcie zbliżonym do 

trapezu, z wypukłymi dwiema ściankami. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 23: 

Ad. pkt 26 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje ramię o szerokości profilu 175 mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 24: 

Ad. pkt 27 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje ramię o wysokości profilu 105 mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.3. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 25: 

Ad. pkt 30 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zaślepkę ramienia bez sygnalizatora 

odblokowania hamulca. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 26: 

Ad. pkt 33 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje półki wykonane z aluminium lakierowanego 

proszkowo, bez powłoki bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wymiarze wewnętrznym 365x243 

mm wykonaną z tworzywa sztucznego, front szuflady wykonany z płyty laminowanej bez powłoki 

bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 27: 

Ad. pkt 34 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o maksymalnym obciążeniu 7 kg 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 28: 

Ad. pkt 36 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje półki wykonane z aluminium lakierowanego 

proszkowo, bez powłoki bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 
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Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wymiarze wewnętrznym 365x243 

mm wykonaną z tworzywa sztucznego, front szuflady wykonany z płyty laminowanej bez powłoki 

bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 29: 

Ad. pkt 44 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie producenta potwierdzające 

spełnienie wymaganych parametrów wyrobu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Dot. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu stałym – kolumna 

chirurgiczno - artroskopowa. zał.6.4 

Pytanie 30: 

Ad. pkt. 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zaworów odcinających przy płycie 

interfejsowej, w przypadku, gdy zawory odcinające będą umieszone w łatwo dostępnej skrzynce 

kontrolno-zaworowej będącej częścią instalacji gazów medycznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 31: 

Ad. pkt 4 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zaobloną pokrywę sufitową o obrysie 

kwadratowym, wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 32: 

Ad. pkt 7 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kolumnę o udźwigu 160 kg (waga aparatury 

medycznej i wyposażenia, jakie można zainstalować na głowicy). 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 33: 

Ad. pkt 9 i 10 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje konsolę bez podziałów na kanały dla 

przewodów elektrycznych i gazowych, ale zapewniających właściwą separację elementów instalacji 

elektrycznych od gazowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 34: 

Ad. pkt 11 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda gazowe montowane w pionowych 

rzędach na bocznych ściankach konsoli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 
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Pytanie 35: 

Ad. pkt 12 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda elektryczne, wyrównania potencjałów 

oraz teletechniczne montowane w pionowych rzędach na tylnej i bocznych ściankach konsoli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 36: 

Ad. pkt 13 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda gazowe montowane w pionowych 

rzędach na bocznych ściankach konsoli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniazda elektryczne, wyrównania potencjałów 

oraz teletechniczne montowane w pionowych rzędach na tylnej i bocznych ściankach konsoli 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 37: 

Ad. pkt 15 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje konsolę o szerokości 285 mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 38: 

Ad. pkt 16 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje konsolę o głębokości 225 mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 39: 

Ad. pkt. 19 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z manometrów kontrolnych gazów, w 

przypadku, gdy kontrola ciśnienia gazów będzie monitorowana w łatwo dostępnej skrzynce 

kontrolno-zaworowej będącej częścią instalacji gazów medycznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 40: 

Ad. pkt 20 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniada elektryczne i teletechniczne 

wbudowane w ścianę konsoli ale z nią niezlicowane. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje gniada wyrównania potencjałów wystające 

poza obrys ścianki konsoli nie więcej niż 5 mm. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 41: 

Ad. pkt 21 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje dwie pionowe, zewnętrzne szyny montażowe 

umieszczone z frontu konsoli, na jej całej długości. Szyny umożliwiające bezstopniowe mocowanie 

półek i szuflad na dowolnej wysokości. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 42: 

Ad. pkt 24 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje profil ramienia w kształcie zbliżonym do 

trapezu, z wypukłymi dwiema ściankami. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 43: 

Ad. pkt 26 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje ramię o szerokości profilu 175 mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 44: 

Ad. pkt 27 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje ramię o wysokości profilu 105 mm 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.4. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 45: 

Ad. pkt 30 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zaślepkę ramienia bez sygnalizatora 

odblokowania hamulca. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 46: 

Ad. pkt 33 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje półki wykonane z aluminium lakierowanego 

proszkowo, bez powłoki bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wymiarze wewnętrznym 365x243 

mm wykonaną z tworzywa sztucznego, front szuflady wykonany z płyty laminowanej bez powłoki 

bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 47: 

Ad. pkt 34 
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Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o maksymalnym obciążeniu 7 kg. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 48: 

Ad. pkt 36 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje półki wykonane z aluminium lakierowanego 

proszkowo, bez powłoki bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie akceptuje. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje szufladę o wymiarze wewnętrznym 365x243 

mm wykonaną z tworzywa sztucznego, front szuflady wykonany z płyty laminowanej bez powłoki 

bakteriobójczej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 49: 

Ad. pkt 44 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie producenta potwierdzające 

spełnienie wymaganych parametrów wyrobu. 

Odpowiedź:  

Zmawiający nie akceptuje. 

 

Dot. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu stałym – lampa 

operacyjna zał.6.5 

Pytanie 50: 

Ad. pkt 8 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kopuły o budowie pełnej, w kształcie koła, 

przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 51: 

Ad. pkt 12 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulację temperatury barwowej światła w 

zakresie od 3800K do 5600 K w czterech stopniach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 52 

Ad. pkt 13 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego 

od 19 do 28 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 53: 

Ad. pkt 16 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną 

maską 45% Ec 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 54: 

Ad. pkt 18 
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Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kopułę wyposażona w dwa zintegrowane z 

obudową uchwyty na obwodzie kopuły, zajmujące ponad 50% obwodu kopuły. Uchwyty 

pozwalające na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 55: 

Ad. pkt 23 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulacje natężenia oświetlenia umieszczoną 

na sterowniku zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytani 56: 

Ad. pkt 24 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje włącznik lampy umieszczony na sterowniku 

zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 57: 

Ad. pkt. 25 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje oświetlenie endoskopowe o stałym natężeniu 

2% Ec uruchamiane ze sterownika zlokalizowanego przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 58: 

Ad. pkt 27 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje wielkość napromieniowania 600 W/m2 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 59: 

Ad. pkt 31 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulację temperatury barwowej światła w 

zakresie od 3800K do 5600 K w czterech stopniach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 60: 

Ad. pkt 32 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego 

od 19 do 28 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.5. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 61: 

Ad. pkt 37 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kopułę wyposażona w dwa zintegrowane z 

obudową uchwyty na obwodzie kopuły, zajmujące ponad 50% obwodu kopuły. Uchwyty 

pozwalające na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6,5, do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 62: 

Ad. pkt 42 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulacje natężenia oświetlenia umieszczoną 

na sterowniku zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6,5, do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 63: 

Ad. pkt 43 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje włącznik lampy umieszczony na sterowniku 

zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6,,5, do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 64: 

Ad. pkt 44 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje oświetlenie endoskopowe o stałym natężeniu 

2% Ec uruchamiane ze sterownika zlokalizowanego przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 65: 

Ad. pkt 46 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje wielkość napromieniowania 600 W/m2 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 66: 

Ad. pkt 48 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zamiast pilota bezprzewodowego panel 

ścienny la personelu pozwalający na sterownie następującymi funkcjami: 

- włączanie/wyłączanie lampy 

- regulacja temperatury barwowej 

- regulacja intensywności świecenia 

- regulacja wielkości pola operacyjnego 

- włączanie/ wyłączania funkcji endo 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6,,5 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Dot. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu stałym – lampa 

operacyjna z kamerą oraz trzecim ramieniem z monitorem zał.6.6 

 

Pytanie 67: 

Ad. pkt 8 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kopuły o budowie pełnej, w kształcie koła, 

przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 68: 

Ad. pkt 12 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulację temperatury barwowej światła w 

zakresie od 3800K do 5600 K w czterech stopniach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 69: 

Ad. pkt 13 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego 

od 19 do 28 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6,6, do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 70: 

Ad. pkt 16 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną 

maską 45% Ec 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 71: 

Ad. pkt 18 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kopułę wyposażona w dwa zintegrowane z 

obudową uchwyty na obwodzie kopuły, zajmujące ponad 50% obwodu kopuły. Uchwyty 

pozwalające na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 72: 

Ad. pkt 23 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulacje natężenia oświetlenia umieszczoną 

na sterowniku zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 73: 
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Ad. pkt 24 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje włącznik lampy umieszczony na sterowniku 

zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 74: 

Ad. pkt 25 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje oświetlenie endoskopowe o stałym natężeniu 

2% Ec uruchamiane ze sterownika zlokalizowanego przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 75: 

Ad. pkt 27 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje wielkość napromieniowania 600 W/m2 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 76: 

Ad. pkt 31 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulację temperatury barwowej światła w 

zakresie od 3800K do 5600 K w czterech stopniach 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 77: 

Ad. pkt 32 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego 

od 19 do 28 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 78: 

Ad. pkt 37 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kopułę wyposażona w dwa zintegrowane z 

obudową uchwyty na obwodzie kopuły, zajmujące ponad 50% obwodu kopuły. Uchwyty 

pozwalające na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 79: 

Ad. pkt 42 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje regulacje natężenia oświetlenia umieszczoną 

na sterowniku zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 
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W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6 do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 80: 

Ad. pkt 43 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje włącznik lampy umieszczony na sterowniku 

zlokalizowanym przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 81: 

Ad. pkt 44  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje oświetlenie endoskopowe o stałym natężeniu 

2% Ec uruchamiane ze sterownika zlokalizowanego przy kopule oraz na panelu ściennym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 82: 

Ad. pkt 46 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje wielkość napromieniowania 600 W/m2 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 83: 

Ad. pkt 48 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kamerę montowaną wewnątrz kopuły 

głównej, niecentralnie, poza uchwytem sterylnym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje 

 

Pytanie 84: 

Ad. pkt 49 i 50 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kamerę w standardzie full HD o 

rozdzielczości 1920x1080 pikseli. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 85: 

Ad. pkt 52 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kamerę o poborze mocy nie większym niż 15 

W 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje. 

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 6.6. do wzoru umowy 

(„Wyposażenie” stałe). 

 

Pytanie 86: 

Ad. pkt 53 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kamerę o optymalnym zakresie pracy od 80 

cm do 130 cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 
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Pytanie 87: 

Ad. pkt 55 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje kamerę bez funkcji obrotu kamery. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie 88: 

Ad. pkt 62 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zamiast pilota bezprzewodowego panel 

ścienny la personelu pozwalający na sterownie m. in. następującymi funkcjami: 

- włączanie/wyłączanie lampy 

- regulacja temperatury barwowej 

- regulacja intensywności świecenia 

- regulacja wielkości pola operacyjnego 

- włączanie/ wyłączania funkcji endo 

Włączanie/wyłaczanie kamery 

- zoom kamery 

- auto focus 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Zestaw VIII 

PYTANIA DO DOKUMENTACJI – ŹRÓDŁA GAZÓW MEDYCZNYCH  

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach inwestycji zbiornika kriogenicznego tlenu czy 

będzie dzierżawić od firmy dostarczającej tlen.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia zbiornika kriogenicznego tlenu. Zbiornik tlenu będzie 

dzierżawiony.  

 

Zestaw IX 

Pytanie 1: 

Niniejszym działając w imieniu i na rzecz (….)  oraz mając na względzie ogłoszenie i specyfikację 

istotnych warunków zamówienia; dalej SIWZ, dotyczącą przedmiotowego postępowania, 

opublikowane na stronie internetowej - stwierdzam ponad wszelką wątpliwość, że warunki udziału 

w postępowaniu zawarte w powołanej SIWZ bezwzględnie naruszają przepisy art. 7 ust. 1 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2015 roku, poz. 2161 z późn.zm. dalej: Ustawa PZP).  

Konsekwencją wadliwych warunków udziału w postępowaniu jest doprowadzenie do sytuacji - 

wyboru oferty wcale nie najkorzystniejszej i niczym nieuzasadnionego ograniczenia 

konkurencji.  

Mamy interes w uzyskaniu zamówienia, doznamy bowiem wymiernej straty finansowej, w 

przypadku braku zmiany warunków udziału w sposób zakreślony w żądaniach poniżej. 

Wykonawca (…)  po uzasadnionej zmianie SIWZ mógłby bowiem złożyć dobrą, korzystną 

ekonomicznie ofertę, odpowiadającą rzeczywistym potrzebom Zamawiającego – w związku z 

realizacją takiego projektu, której treść odpowiadałby treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i na podstawie prawidłowo określonych warunków udziału możliwy 

byłby wybór jego  oferty jako najkorzystniejszej. 
W oparciu o powyższe, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP, składam wniosek 

dotyczący postanowień SIWZ. 
Zakreślony opis warunków udziału w postępowaniu jest wadliwy, warunki udziału 

w postępowaniu nie są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz w nieuzasadniony sposób 

utrudniają uczciwą konkurencję, uniemożliwiając wzięcie udziału w postępowaniu większej 

liczbie wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia  i posiadających 
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niezbędną w tym celu wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponujących 

osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,  
Takie działanie  jest niedopuszczalne powoduje naruszenie zasad równego traktowania, a tym 

samym uniemożliwia realizację obowiązujących zasad gwarantujących, że oferty są oceniane 

w warunkach efektywnej konkurencji. 

I. Z wyżej wymienionych względów (….)  wnosi o następujące zmiany SIWZ: 

Dotyczy punktów SIWZ 

Jest:   
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) 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.);   

Na zmianę zapisu na następujący: 
5.1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  

a) Kierownik Budowy  

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:  

i) posiadanie uprawnień do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej  

oraz  
ii) posiadanie co najmniej cztero letniego doświadczenia jako Kierownik Budowy przy realizacji 

obiektów kubaturowych, w tym co najmniej przy jednej inwestycji o wartości minimum 8 000 000 

zł brutto. 

b) Kierownik robót zabytkowych  

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:  

i) posiadanie uprawnień do kierowania robotami bez ograniczeń  

ii) posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie kierowania robotami 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.);   

 i dalej jak w siwz z zachowaniem chronologii numeracji punktowej.  

Uzasadnienie:   

Żądanie przez Zamawiającego wykazania się łącznie:  
a) 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.);  - Zamawiający naruszył przepisy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503, z późn. zm.), a w szczególności art. 15 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

-  przy jednoczesnym wymogu legitymowania się konkretnym, ściśle określonym rodzajem 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

 - jest warunkiem, który w nieuzasadniony sposób zawęża krąg potencjalnych kierowników 

budów tylko do tych, którzy w swym doświadczeniu zawodowym potrafią wykazać się 

kierowaniem bardzo specyficznymi, konkretnymi robotami przy zabytkach nieruchomych.  

Praktyka wykonywania robót budowlanych, takich jak objęta przedmiotowym zakresem 

zamówienia, pozwala raczej przyjąć, że dla kierowania samymi robotami budowlanymi przy 

zabytkach nieruchomych, zgodnie z ww. przepisami  - sam kierownik budowy nie musi 

legitymować się 18 miesięcznym  doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót 

budowlanych przy zabytkach nieruchomych - jego obowiązki są bowiem inne niż obowiązki 

kierownika robót zabytkowych. Dlatego też jego doświadczenie winno być dostosowane do 

przypisanych mu kompetencji na terenie placu budowy. Jeżeli jednocześnie będzie 

dysponował kierownikiem robót o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu, to tak 

rozdzielony warunek udziału w postępowaniu będzie wystarczający.  
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Wykazanie się zaś pełnieniem funkcji kierownika budowy, który kierował jednocześnie 

robotami zabytkowymi jest nadmiernie wygórowane.  

Osób, które łącznie spełniają oczekiwane przez zamawiającego wymagania jest niewiele, co 

wynika z dominującej praktyki rynkowej powoływania kierowników robót zabytkowych, jeżeli 

prace wykonywane są w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, czy pozostających w gminnej 

ewidencji zabytków. Całością prac budowlanych kierują zaś kierownicy budowy, od których 

nie wymaga się już doświadczenia w robotach zabytkowych.  
Dysponowanie jednak kierownikiem budowy, który przez określony czas kierował robotami 

zabytkowymi i dodatkowo spełnia pozostałe wymagania jest w praktyce bardzo rzadkie.  

Takie ukształtowanie warunku bardzo możliwe, że preferuje określonych tylko 

Wykonawców, którzy mają kierowników budowy z tak rzadkim doświadczeniem. 

W związku z powyższym Wykonawca (…) wniósł o zmianę kwestionowanego warunku 

(rozdzielenie funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót zabytkowych):  
Ustawa Pzp. nakazuje dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków, tak by były 

one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.  

"Proporcjonalny" oznacza, zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka 

polskiego, mający określony stosunek części do całości, zachowujący proporcje z czymś 

porównywanym.  

Zamawiający określa warunki udziału w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. 

Oznacza to, że nie może określić warunków udziału w postępowaniu w sposób, który 

umożliwiałby złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, 

podczas gdy zamówienie mogliby należycie wykonać także inni wykonawcy.  
W orzeczeniu ETS z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie C – 448/01 EVN AG I Wienstrom GmbH 

stwierdzono natomiast, że postawienie zbyt wygórowanego warunku udziału w postępowaniu 

może faworyzować duże przedsiębiorstwa, dyskryminując mniejszych wykonawców, którzy 

mogliby z powodzeniem wykonać zamówienie.  

Takie ograniczenie kręgu wykonawców dopuszczonych do wzięcia udziału w postępowaniu może 

natomiast skutkować udaremnieniem realizacji celu dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie 

zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. (…). 

Udzielenie zamówienia publicznego, w którym warunki udziału w postępowaniu zostały określone 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję stanowi naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 3 UsDyscFinPub ). Zamawiający, który określa warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, jeżeli 

naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, podlega każe 

pieniężnej, której wysokość ustala się w zależności od wartości zamówienia (art. 200 ust. 2 pkt 1 i 

art. 201 Pzp) 

Przyjęcie definicji językowej jednakże nie wnosi oczekiwanej wskazówki co do dokonywania 

konkretyzacji warunków, gdyż przy założeniu, że warunek jest związany z przedmiotem 

zamówienia, zawsze pozostaje on w jakiejś proporcji do niego. Dlatego też niezbędne wydaje się 

interpretowanie określenia "proporcjonalny" przez pryzmat dorobku prawa wspólnotowego i 

orzeczeń TSUE, gdzie przymiotnik "proporcjonalny" używany jest w znaczeniu "zachowujący 

właściwą proporcję". Warunek proporcjonalny więc to tyle co warunek 

nienadmierny. W wyroku z dnia 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja Wspólnot 

Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, LEX nr 84270, TSUE wskazał, że ocena, czy podjęte środki 

są zgodne z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. 

UE C 321E z 29.12.2006, s. 37), wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazania, że 

podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu." (Małgorzata 

Stachowiak, Komentarz do art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych [w:] Dzierżanowski W., 

Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień publicznych. Komentarz., wyd. VI, LEX, 2014). 

 Ustawodawca nie odmawia Zamawiającemu prawa decydowania o kształcie 

warunku udziału w postępowaniu, niemniej powinno się to odbywać w określonych ramach: z 

jednej strony, ustalony warunek powinien być adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia, z drugiej - nie może bez uzasadnienia ograniczać uczciwej konkurencji. Niewątpliwie 

warunek postawiony przez Zamawiający w SIWZ (w ogłoszeniu  i w siwz zacytowany powyżej) 

nie jest proporcjonalny, bo jest nadmierny 
Zamawiający nie może w sposób sztuczny ograniczać konkurencji. Formułowanie warunków zbyt 

wygórowanych jest naruszeniem zasady proporcjonalności, za co grozi Zamawiającemu korekta 

finansowa zgodnie z tzw.  taryfikatorem kar  do 25 % utraty dofinansowania i przede wszystkim 

nie ma żadnego uzasadnienia.   
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Preferując wyłącznie tych wykonawców, którzy 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) 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.);  - Zamawiający naruszył przepisy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503, z późn. zm.), a w szczególności art. 15 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie 

przedsiębiorcom dostępu do rynku przez ich rzeczowo nieuzasadnione zróżnicowane traktowanie. 

Zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie dokonał określenia przedmiotowego kryterium 

oceny spełnienia wymogów udziału w postępowaniu przetargowym w oparciu o adekwatne i 

rzeczowo uzasadnione przesłanki. 
 Za naruszeniem przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 

poprzez wyeliminowanie z postępowania szeregu wykonawców zdolnych do należytego 

wykonania zamówienia, lecz nie mogących wykazać się  dysponowaniem 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.);   

przemawia także fakt, że Zamawiający dookreślił konieczny okres doświadczenia 

kierownika budowy, określając go w sposób tożsamy do terminu realizacji jaki przewidział 

do wykonania tego  zamówienia a nawet dłuższy.   
Tymczasem formułowanie wymagań tożsamych z przedmiotem zamówienia i zbyt wygórowanych 

jest naruszeniem zasady proporcjonalności.  

Wynika to z faktu, iż zasadniczo nie ma w swej istocie dwóch identycznych zamówień, a taka 

konstrukcja warunku, jaką określił  Zamawiający powoduje naruszenie zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Wykonawcy poprzez ograniczenie kręgu potencjalnych 

Wykonawców". 
Tym samym Zamawiający wprowadził warunek udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia potencjału osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, tj. 

w sposób, który bezzasadnie ogranicza krąg podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w 

postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co narusza zasadę równego traktowania Wykonawców 

oraz zasadę uczciwej konkurencji, a to w szczególności, naruszenie:  

- art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22d ust. 1 Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 7 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych, poprzez ustalenie i opisanie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia 

potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,  

- w sposób nadmierny i nieproporcjonalny w odniesieniu do przedmiotu Zamówienia oraz 

ograniczający krąg podmiotów mogących uczestniczyć w postępowaniu i ubiegać się o 
udzielenie zamówienia. 

Mając na względzie przedstawione argumenty wnoszę jak na wstępie o uzasadnioną zmianę siwz,  

gdyż w przeciwnym przypadku podejmiemy inne kroki - w celu wyegzekwowania respektowania 

przywołanych przepisów wymienionych powyżej przez Zamawiającego, w tym zawiadomimy 

odpowiednią Instytucją Zarządzającą dofinansowaniem w tym projekcie o rażących 

naruszeniach przepisów ustawy Pzp.  skutkujących korektą finansową dla beneficjenta.  
Tym pismem, informując o nieprawidłowościach -  dajemy  Zamawiającemu szansę poprawy – 

i wyeliminowania ryzyka korekty i kary dla Kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych.  
Dlatego z całkowitą pewnością – adresaci tego pisma powinni pokłonić się nad przedmiotowym 

tematem, gdyż zbagatelizowanie sprawy prawdopodobne bardzo, iż  przyniesie Zamawiającemu a 

także osobom nadzorującym negatywne konsekwencje finansowe i prawne.   

 

Odpowiedź: 
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Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

 

1. Pkt 16.2. lit. d) SIWZ przyjmuje brzmienie:  

d) imię i nazwisko osoby, o której mowa w pkt 5.1.2. lit. a) niniejszej specyfikacji (kierownik 

budowy) wraz z informacjami o posiadanym doświadczeniu (w celu uzyskania punktów 

w kryterium oceny ofert dotyczących doświadczenia kierownika budowy).   

 

2. Pkt 17 lit. c) SIWZ („Oferty będą oceniane według następujących kryteriów”) przyjmuje 

brzmienie:  

c) Doświadczenie kierownika budowy [o którym mowa w pkt 5.1.2. lit. a) specyfikacji] – 

waga kryterium 20 pkt (20%). 

 

3. Pkt 17 ppkt Ad c) SIWZ („Oferty będą oceniane według następujących kryteriów”) 

przyjmuje brzmienie:  

Ad c)  

Liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie kierownika budowy – o którym 

mowa  w pkt 5.1.2. a) specyfikacji - 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 - będzie przyznawana zgodnie 

z poniższymi zasadami: 
 

 5 pkt za wskazanie 1 nadzorowanej przez kierownika budowy inwestycji 

 10 pkt za wskazanie 2 nadzorowanych przez kierownika budowy inwestycji 

 15 pkt za wskazanie 3 nadzorowanych przez kierownika budowy inwestycji 

 20 pkt za wskazanie 4 nadzorowanych przez kierownika budowy inwestycji 

zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą Formularzu oferty. 
 

Uwagi: 

Ze względu na to, iż wskazanie doświadczenia kierownika budowy jest częścią fakultatywną 

Formularza oferty – to brak wskazania inwestycji będzie oznaczać, iż oferta w tym kryterium 

oceny ofert otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca w tabeli Formularza oferty może wskazać maksymalnie 4 inwestycje, w których 

zakres wchodziła budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa bloku operacyjnego szpitala. W 

przypadku wskazania większej liczby inwestycji - Zamawiający przy przyznawaniu punktów w 

kryterium oceny ofert zbada i weźmie pod uwagę wyłącznie pierwsze 4 wpisane w tabeli 

inwestycje. Pozostałe nie będą badane przez Zamawiającego. 

 

4. Pkt 17 ppkt pn. „Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z 

wzorem:” przyjmuje brzmienie:  

Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem: 

P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt) 

gdzie: 

    P - liczba punktów badanej oferty 

    A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena brutto 

    B - liczba punktów przyznanych w kryterium wydłużenie okresu gwarancji na roboty  

          budowlane 

    C - liczba punktów przyznanych w kryterium doświadczenie kierownika budowy 

 

Zestaw X: 

Pytanie 1: 

Dot. par. 1 ust.6. Czy istnieje stała pora dnia lub nocy (godziny), w której po zgłoszeniu 

Wykonawca mógłby nie dostać zgody na prowadzenie prac budowlanych konstrukcyjnych? Z 

czego mogą wynikać ograniczenia i czy Zamawiający zezwoli na pracę w wyjątkowych 

sytuacjach? 

Odpowiedź: 

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia takiej organizacji prac robót budowlanych, która 

zagwarantuje maksymalne ograniczenie negatywnych skutków ich prowadzenia, w tym m.in. 

zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zamawiającego, nie wpłynie na 

wykonywanie przez Zamawiającego świadczeń medycznych względnie – o ile okaże się to 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

 

 

 

 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

 

Strona 42 z 60 

 

konieczne – wpłynie w jak najmniejszym stopniu na organizacje pracy na terenie Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

 

Pytanie 2: 

Dot. par. 1 ust.7. Kto ponosi koszty usunięcia drzew? 

Odpowiedź: 

Koszty ponowi Wykonawca 

Zgodnie z § 3 ust 1 ppkt 27) 

Pytanie 3: 

Dot. par. 1 ust.8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosi koszty materiałów 

zużywalnych w okresie gwarancji np. żarówek.  

Odpowiedź: 

Zamawiający ponosi koszty materiałów zużywalnych 

 

Pytanie 4: 

Par. 2 ust. 2 umowy reguluje możliwość wystąpienia robót zamiennych. Przyczyny występowania 

robót zamiennych mogą być różne np. błąd w projekcie, który może być skorygowany na etapie 

realizacji. Może się zdarzyć, że wartość tych robót przekracza wartość robót pierwotnych co 

wykaże kosztorys różnicowy. W sytuacji braku możliwości zwiększenia wynagrodzenia i braku 

porozumienia, może się okazać, że prace zostaną wykonane tak jak pierwotnie zakładano np. wg 

błędnego projektu. Aby zapobiec możliwości wystąpienia sytuacji patowej lub błędu w wykonaniu 

wnioskujemy o nadanie większej elastyczności kwestii robót zamiennych poprzez zmianę 

brzmienia par. 5 ust. 6 i wykreślenie passusu „przy czym zmiana Umowy w tym zakresie nie może 

spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy.” Zamawiający przez cały czas ma kontrolę nad robotami zamiennymi i może ich nie 

akceptować, jednakże może też sam wystąpić z inicjatywą podwyższenia standardu, poprawy 

funkcjonalności czy obniżenia kosztów eksploatacji w postaci zastosowania lepszego, zamiennego 

rozwiązania. Wspomniana powyżej zmiana nie koniecznie wpłynie ma zwiększenie kosztów 

wykonania, a na pewno umożliwi wykonanie wg ostatecznych potrzeb Zamawiającego. 

5) Dot. par. 5 ust.2. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający przewiduje podanie w 

umowie cen robocizny oraz narzutów? Prosimy o wyjaśnienie, czy cena 1 roboczogodziny ma być 

przedziałem cenowym „od-do”, czy średnią arytmetyczną różnych cen robocizny dla różnych 

zakresów, czy też jeszcze inną wartością?  

Odpowiedź: 

Podanie w umowie cena robocizny oraz narzuty ma na celu wyliczenie wartości robót 

zaniechanych lub zamiennych. Cena roboczogodziny ma być średnią arytmetyczną dla wszystkich 

rodzajów robót. 

 

Zamawiający dopisuje w umowie § 5 ust 2 ,,…Cena roboczogodziny ma być wyliczona jako 

średnia arytmetyczna.” 

 

Pytanie 6:  
Dot. par 6 ust. 15. Prosimy o skrócenie czasu akceptacji projektów umów podwykonawczych i 

zmian do standardowych 14 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w 

zakresie wzoru umowy: 

Dotychczasowy § 6 ust. 15 umowy o treści:  
„15. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem będą roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przed 

przystąpieniem do wykonania robót, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo  z 
konkretnym podwykonawcą, przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. W taki sam sposób Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt zmiany umowy. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 21 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy albo projektu zmian umowy nie 

zgłosi Wykonawcy zastrzeżeń na piśmie, uważa się, że zaakceptował projekt umowy/projekt zmian umowy.” 

Otrzymuje brzmienie: 

„15. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem będą roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przed 
przystąpieniem do wykonania robót, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo  

z konkretnym podwykonawcą, przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
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podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W taki sam sposób Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
projekt zmiany umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

albo projektu zmian umowy nie zgłosi Wykonawcy zastrzeżeń na piśmie, uważa się, że zaakceptował projekt 

umowy/projekt zmian umowy.” 

wykreśla zapis § 6 ust 18 

Pytanie 7: 
Dot. par. 6 ust. 18 f). Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu. Z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia Wykonawcy, jakiekolwiek ceny jednostkowe wykonania robót nie 

odzwierciedlają rzeczywistych cen ich wykonania. Tym samym nie powinny one być punktem 

odniesienia dla ewentualnych cen jednostkowych podwykonawców. Ceny jednostkowe są 

przedstawiane w różnym rozbiciu przez różnych podwykonawców i stanowią element ich 

zindywidualizowanej polityki cenowej.  

Odpowiedź: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w 

zakresie wzoru umowy: 

Zamawiający wykreśla zapis § 6 ust 18 f) o treści: „f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w 

ofercie Wykonawcy” 
Jednocześnie automatycznie punktacja ulega przeredagowaniu. Dotychczasowe punkty od g ) do ł) 

otrzymują oznaczenie kolejno od f) do l). 

 

Pytanie 8:  
Dot. par. 6 ust. 24 Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu. Prosimy przy tym o 

potwierdzenie, że Wykonawca wskazuje nazwy i adresy podwykonawców w załącznikach do 

oferty o ile Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert oraz brak wskazania nie jest 

równoznaczny z zobowiązaniem Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania udzielonego mu 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9:  

Dot. par. 6 ust. 25. Wnosimy o wykreślenie, jako nadmiarowego i nie znajdującego 

odzwierciedlenia w ustawie PZP obowiązku. Par. 6 pkt. 26 nakłada obowiązek przedstawiania 

kopii umów na usługi i dostawy adekwatnie do zapisów ustawy PZP, wymaga jedynie 

przeredagowania 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 10: 
Dot. par. 9 ust. 3. Prosimy o modyfikację ustępu w ten sposób, że Wykonawca przedstawia 

oświadczenia podwykonawców o braku zaległości płatniczych i/lub kopie przelewu należności z 

poprzedniego okresu rozliczeniowego. Nie jest możliwe z bieżącą fakturą okazywanie bieżących 

faktur i zapłat podwykonawców, bo nie są jeszcze wystawione i zapłacone, protokół  

podwykonawcy również jest zatwierdzany niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11: 

Dot. par. 10 ust 1. a) Z uwagi na wysoki poziom kar prosimy o obniżenie kar za zwłokę w 

wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy 

dzień zwłoki do poziomu 0,1%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy - poprzez zmniejszenie 

wysokości kary do poziomu 0,1% 

 

Pytanie 12:  
Dot. par. 10 ust 1. b) Z uwagi na wysoki poziom kar Prosimy o obniżenie kar za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki do poziomu 0,1%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy - poprzez zmniejszenie 

wysokości kary do poziomu 0,1% 
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Pytanie 13:  

Dot. par. 10 ust 1. c) Prosimy o dopisanie. Kwota kary z pkt. c) nie będzie kumulowała się z karą z 

pkt. d). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14:  
Dot. par. 10 ust 1. d) Prosimy o zmianę zapisu „za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty”  

na „za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wymagalnego terminu 

zapłaty wymagalnej kwoty zapłaty do dnia zapłaty” Jest to istotne m.in. z powodu zabezpieczeń, 

które podwykonawcy wolą składać w formie kwoty zatrzymanej lub potrącenia zamiast gwarancji 

bankowej czy ubezpieczeniowej”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Dotychczasowy § 10 ust. 1 pkt. d) o treści: „d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty,”  

Otrzymuje brzmienie: „d) „za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

wymagalnego terminu zapłaty wymagalnej kwoty zapłaty do dnia zapłaty,” 

 

Pytanie 15: 

Dot. par. 10 ust 1. Typowe dla umów o roboty budowlane jest określenie limitu kar. W związku z 

tym wnioskujemy o ustanowienie limitu kar do maksymalnego poziomu 15% wynagrodzenia 

brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 16:  
Par. 11 ust. 4. Jaki jest okres rękojmi? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z 568 § 1 kodeksu cywiilnego 
 

Pytanie 17:  
W projekcie jest podana długość kolumn żwirowo-betonowych o długości 6-8m. Wg rysunku 

"rzut fundamentów" kolumn jest 88. Przy założeniu długości kolumn 6m, daje nam całkowitą 

długość kolumn 528m (88szt x 6m). Natomiast, jeżeli przyjmiemy długość kolumn 8m - to mamy 

całkowitą długość kolumn 704m (88szt x 8m). Różnica wynosi 176m, czyli ponad 30%. Prosimy o 

podanie jednoznacznej długości kolumn żwirowo-betonowych 

Odpowiedź: 

Szczegółowy projekt wykonawczy powinna wykonać firma specjalistyczna, którą wybierze 

generalny wykonawca na wykonanie kolumn przemieszczeniowych. Warunki gruntowe są 

zróżnicowane, a między poszczególnymi odwiertami podano aproksymację rozmieszczenia 

gruntu. Podana długość kolumn może być różna w zależności od rodzaju gruntu w danym miejscu 

i mierzonego oporu stożka podczas wykonywanych odwiertów stąd podano głębokość ok. 6-8m. 

Do wyceny należy przyjąć większą długość kolumn, czyli 704m. Lokalizacja kolumn może ulec 

zmianie w zależności od projektu wykonawcy kolumn. 

 

Pytanie 18:  

Dotyczy branży konstrukcji. Prosimy o potwierdzenie, że nadrzędnym dokumentem są rysunki 

wykonawcze w stosunku do opisu projektu wykonawczego. 

Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy stanowi całość w zakresie opis i rysunki. Całość projektu jest równorzędna. 

Ewentualne niejasności zostaną uściślone po ich zgłoszeniu. 

 

Pytanie 19:  
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Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy kolumn żwirowo-betonowych 

Odpowiedź: 

Szczegółowy projekt wykonawczy powinna wykonać firma specjalistyczna, którą wybierze 

generalny wykonawca na wykonanie kolumn przemieszczeniowych. Projekt zawiera niezbędne 

informacje umożliwiające wykonane wyceny wykonania kolumn. 

 

Pytanie 20:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie przemieszczeniowych kolumn żwirowo-betonowych 

Odpowiedź: 

W załączeniu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pali żwirowych dla marki 

referencyjnej. 

Pytanie 21: 

W przedmiarze brak kolumn żwirowo-betonowych. Prosimy o informację, czy kolumny są w 

zakresie GW 

Odpowiedź: 

Wykonanie dokumentacji technicznej wykonania oraz wykonanie kolumn jest po stronie 

GW 
 

Pytanie 22: 

Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego (farba? ocynk?) konstrukcji stalowej 

oraz grubość zabezpieczenia 

Odpowiedź: 

Nowe elementy stalowe oczyścić do klasy czystości  Sa 2 ½ wg PN-ISO 85010-1. Podłoże 

przygotowane do malowania powinno być suche, pozbawione soli, tłuszczu oraz innych 

zanieczyszczeń, dopuszcza się stopień St 3. 

Konstrukcję pomalować farbami epoksydowymi do gruntowania x2 (2x60m), a następnie 

emaliami poliuretanowymi nawierzchniowymi (1x60m) lub ocynk ogniowy 60m 

 

Pytanie 23:  
Prosimy o podanie klasy zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowej 

Odpowiedź: 

Klasa odponości pożarowej głównych elementów konstrukcyjnych podana jest w części 

architektonicznej. Elementy stalowe tj. podstawy/ramki pod centrale i inne drobne pozaklasowe. 

 

Pytanie 24:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek podkonstrukcji stalowej lamet laminowanych na 

dachu. Prosimy również o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie konstrukcji stalowej  dla 

powyższego elementu (podkonstrukcji lamet) 

Odpowiedź: 

Lamety wraz z ich podkonstrukcją dostarcza producent całego systemu żaluzjowego. 

 

Pytanie 25: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne stropu 

Odpowiedź: 

Projekt stropu wykonuje producent stropu filigran, który otrzyma zlecenie na jego wykonanie. Na 

rysunkach podano grubość stropu, wielkości obciążeń, kierunki rozparcia. Dane te są 

wystarczające dla producenta stropów. Tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowanym 

standardem na budowach. 

 

Pytanie 26:  
Prosimy o podanie grubości płyty filigranowej, grubości nadbetonu, ilości zbrojenia w płycie 

filigranowej, ilości zbrojenia w nadbetonie. 

Odpowiedź: 

Odpowiedz w pkt. 25, jednakże orientacyjnie parametry (zależna od producenta), to: grubość 

prefabrykatu  ok. 5-6cm, nadbeton ok. 15-14cm, zbrojenie w filigranie ok. 8-9kg/m2, zbrojenie w 

nadbetonie ok. 8-9kg/m2 – dane te należy traktować jako orientacyjne 

 

Pytanie 27: 
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Prosimy o informację czy należy założyć wzmocnienie fundamentów budynku nr 2 w obszarze 

projektowanego łącznika. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy 

wzmocnienia fundamentów istniejących 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie nie przewiduje się wzmacniania fundamentów. 

Zestaw XI 

Pytanie 1: 

Prosimy o informacje czy zakres wyposażenia medycznego z pzedmiaru gazów medycznych 

wchodzi w zakres dostawy wyposażenia medycznego: 

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: 

Zamawiający informuje, iż w zakres przedmiotu dostawy wchodzą tylko urządzenia oraz meble, 

które znajdują się w załączniku nr 6 do umowy - pozostałe wyposażenie spoza tego załącznika nie 

wchodzi w zakres dostawy. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informacje, gdzie znajduje się zestawienie asortymentowe proponowanych mebli, 

powinno być w technologii medycznej, jednak w przywołanym katalogu brak takiego zestawienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż w zakres przedmiotu dostawy wchodzą tylko urządzenia oraz meble, 

które znajdują się w załączniku nr 6 do umowy - pozostałe wyposażenie spoza tego załącznika nie 

wchodzi w zakres dostawy. 

 

Zestaw XII 

Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje i będzie wymagał także, parametrów 

technicznych urzadzeń takich jak, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, mosty medyczne i 

lampy, które są opisane w Państwa opisie do projektu instalacji gazów medycznych. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje iż w zakres przedmiotu dostawy wchodzą tylko urządzenia oraz meble, 

które znajdują się w załączniku nr 6 do umowy - pozostałe wyposażenie spoza tego załącznika nie 

wchodzi w zakres dostawy. 

 

Zestaw XIII 

W związku z chęcią wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na n/w zapytania do SIWZ: 

Pytanie 1: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ pkt 17 ppkt c) Kryteria oceny ofert, 

poprzez rezygnację z przywłanego kryterium w zakresie wymogu doświadczenia pozyskanego  w 

okresie ostatnich pięciu lat przez kierownika, który pełnił funkcję kierownika robót przy 

inwestycji polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie bloku operacyjnego 

szpitala.  

W ocenie wykonawcy, kryterium podstawowe wskazane w SIWZ pkt 5.1.2 lit a), jest 

wystarczające dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego, albowiem majac na uwadze charakter 

oraz zakres wykonywanych robót polegający w znacznej mierze na doborze oraz montażu 

aparatury technicznej, pozostający do wykonania zakres prac (robót) budowlanych nie wymaga 

dodatkowego doświadczenia kierownika budowy wskazanego w pkt 17 ppkt c) SIWZ, poza 

koniecznością legitymowania się doświadczeniem realizacji prac przy budynku o charakterze 

zabytkowym. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią na pytanie - Zestaw IX pytanie nr 1. 
 

 

Pytanie 2: 

Gdyby jednak Zamawiający uznał, że koniecznym jest posiadanie doświadczenia przy realizacji 

inwestycji tego typu, w opinii Wykonawcy proporcjonalnym i wystarczającym jest posiadanie 

przez kierownika budowy  doświadczenia przy realizacji jednej inwestycji tego typu, bez 

ograniczenia czasowego.  Posiadanie takiej wiedzy – w odniesieniu do zakresu realizowanych 

robót budowlanych - jest z punktu widzenia Wykonawcy wystarczające, a wskazane 

doświadczenie daje gwarancję należytego wykonania zamówienia.  

Jesteśmy Wykonawcą posiadającym ponad 70-letnie doświadczenie  zawodowe na rynku. W 

związku z tym, jesteśmy podmiotem zdolnym do wykonania zamówienia w sposób należyty i 

zgodny z zasadami sztuki budowlanej, jednak tak sformułowane warunki przetargu ograniczają 

naszą konkurencyjność w tym postępowaniu. 

Reasumując, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, 

Wykonawca wnosi o zmianę warunków udziału w postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią na pytanie - Zestaw IX pytanie nr 1. 

 

Zestaw XIV 

Pytanie 1: 

Mając na uwadze zapis część B pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) proszę  

o potwierdzenie, że wskazanie nazwy firmy podwykonawcy w ofercie oraz przedstawienie 

dokumentów o których mowa w pkt 7.8 lit g) SIWZ na ewentualne wezwanie Zamawiającego, dla 

podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby, jest wymagane wyłącznie w 

przypadku, gdy Wykonawca na etapie składania oferty dokonał już wyboru podwykonawcy/ów i 

wie, która konkretnie firma/y wykona/ją dany zakres robót, natomiast w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wybrał jeszcze podwykonawcy/ów na dany/e zakres/y robót nie jest wymagane 

podanie nazw/y firm/y podwykonawcy/ów oraz przedstawienie w/w dokumentów na ew. 

wezwanie Zamawiającego (a dopiero przed ew. podpisaniem umowy i/lub podczas realizacji 

zamówienia), czy tak? 

Proszę o potwierdzenie, że w takim przypadku wystarczy wskazać jedynie część/ci zamówienia, 

którą Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcy/om, czy tak? 

Odpowiedź: 
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Wykonawca na etapie składania ofert winien wskazać podwykonawców i określić dany zakres 

robót. 

Wykonawca wskazuje podmioty i zakresy w „Formularzu oferty” oraz w „Oświadczeniu 2B” do 

SIWZ. 

 

Zestaw XV 

Pytanie 1: 

W przedmiarze brak zbrojenia stropów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję "zbrojenie 

stropów"  

Odpowiedź: 

Projekt stropu wykonuje producent stropu filigran, który otrzyma zlecenie na jego wykonanie. Na 

rysunkach podano grubość stropu, wielkości obciążeń, kierunki rozparcia. Dane te są 

wystarczające dla producenta stropów. Tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowanym 

standardem na budowach, orientacyjnie parametry (zależą od producenta), to: grubość 

prefabrykatu  ok. 5-6cm, nadbeton ok. 15-14cm, zbrojenie w filigranie ok. 8-9kg/m2, zbrojenie w 

nadbetonie ok. 8-9kg/m2 – dane te należy traktować jako orientacyjne 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów.  

Odpowiedź: 

Fundamenty XC2, pozostałe XC1 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości krokwi lub innych elementów dachu w budynku starym 

przeznaczonych do wymiany. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie tych 

elementów. 

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie nie przewiduje się ingerencji w istniejący dach, jednakże na etapie prac może 

zaistnieć ingerencja w konstrukcję dachu, dlatego należy przewidzieć ok. 2m3 drewna 

konstrukcyjnego. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o kanały żelbetowe w nowoprojektowanym budynku.  

Odpowiedź: 

Prace należy wykonać zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy przedmiaru zagospodarowania terenu. Pozycje nr 23 i 24 dotyczą wyburzenia 

istniejącego budynku. Prosimy o informację jakich budynków dotyczą te pozycje.  

Odpowiedź: 

Zakres robót rozbiórkowych określa dokumentacja. Obiektem kubaturowym przewidzianym do 

rozbiórki jest budynek szpitalny nr 11. Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym i nie 

są wystarczającą podstawą dla wyceny robót. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o informację, czy poza budynkiem nr 11, należy przewidzieć rozbiórki jakiegoś budynku? 

Jeżeli tak, prosimy o informację co to za budynek oraz o uzupełnienie dokumentacji o projekt 

rozbiórek. Prosimy również po podanie powierzchni i kubatury budynku do rozbiórki.  

Odpowiedź: 

Zakres robót rozbiórkowych określa dokumentacja. Obiektem kubaturowym przewidzianym do 

rozbiórki jest budynek szpitalny nr 11. Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym i nie 

są wystarczającą podstawą dla wyceny robót. 

 

Pytanie 7: 

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej nadbetonu na stropie z płyt filigranowych. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru. Prosimy o przekazanie dokumentacji rysunkowej i opisowej (opisu 

technicznego i STWIOR) robót drogowych wraz z przekrojami poprzecznymi i podłużnymi dróg i 

chodników.  

Odpowiedź: 
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Projekt stropu wykonuje producent stropu filigran, który otrzyma zlecenie na jego wykonanie. Na 

rysunkach podano grubość stropu, wielkości obciążeń, kierunki rozparcia. Dane te są 

wystarczające dla producenta stropów. Tego typu rozwiązanie jest powszechnie stosowanym 

standardem na budowach, orientacyjnie parametry (zależą od producenta), to: grubość 

prefabrykatu  ok. 5-6cm, nadbeton ok. 15-14cm, zbrojenie w filigranie ok. 8-9kg/m2, zbrojenie 

w nadbetonie ok. 8-9kg/m2 – dane te należy traktować jako orientacyjne 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o przekazanie Projektu zagospodarowania terenu w wersji edytowalnej dwg. Przekazana 

dokumentacja jest nieczytelna i nie pozwala na wykonanie rzetelnej wyceny robót.  

Odpowiedź: 

W załączeniu wersja edytowlana w formacie dwg 

 

Pytanie  9: 

Zgodnie z  przedmiarem robót „Zagospodarowanie terenu” przekazanym przez Zamawiającego, w 

dziale 4 „Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki i montaż nowego, murek oporowy 

prefabrykowany” należy wycenić rozbiórkę ogrodzenia z siatki, roboty ziemne i wykonanie 

nowego ogrodzenia. Prosimy o wskazanie na Planie Zagospodarowania Terenu lokalizacji tych 

prac oraz o przekazanie parametrów technicznych ogrodzenia.  

Odpowiedź: 

Mur wykonać wzdłuż północnej granicy działki. Obmiar zgodnie z poz. 52 kosztorysu dla 

zagospodarowania terenu. Na prefabrykowanych elementach typu L zamontować systemowe 

ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o przekazanie „Czytelnych skanów Dokumentacji Technicznej z obliczeniami osłon 

stałych dla pracowni rentgenowskiej” RTG – Dentystometria i RTG – Aparat ogólny.  

Odpowiedź: 

W załączeniu do obliczenia z osłon stałych w formacie pdf.  

 

Pytanie 11: 

Prosimy o przekazanie rysunków detali i opisów technicznych dotyczących balustrad 

wewnętrznych i zewnętrznych.  

Odpowiedź: 

Balustrady należy wykonać zgodnie z opisem do projektu wnętrz. Jako referencyjny przyjęto 

ststem Velocity Avis. Dopuszczalne zastosowanie równoważnych systemów balustradowych 

dostępnych na rynku. Balustrady wykonać w klatkach schodowych, po obu stronach łącznika – 

jako wewnętrzne oraz na wszystkich schodach i pochylniach zewnętrznych gdzie różnica poziomu 

przekracza 50cm 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o przekazanie pełnego opisu technicznego oraz STWIOR dla wind wraz z informacją o 

wysokości podszybia i nadszybia, prędkości podnoszenia, wymiarami szybu itd.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z rys. A/BN/6 wysokośc podszybia wynosi 125cm a nadszybia 400 cm.W budynku 

zaprojektowano dźwig łóżkowy i 2 dźwigi towarowe. Dźwig osobowo-łóżkowy o napędzie 

elektrycznym z systemem częstotliwościowej regulacji prędkości, zapewniającym łagodność 

zatrzymywania i startu kabiny. Dźwigi bez maszynowni. Tablica sterowania na najwyższym 

przystanku. Kabiny ze stali nierdzewnej wyposażone w: 

-cyfrowy wyświetlacz  informujący o aktualnym kierunku jazdy 

-gotowy do podłączenia z siecią telefoniczną układ automatycznej łączności ze wskazanym 

telefonem alarmowym , 

-intercom kabina - tablica sterowa, 

-kurtynę świetlną, 

-wentylator mechaniczny załączany automatycznie, 

-sygnalizację przeciążenia, 

-panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny z podświetlanymi przyciskami z 

grafiką Braill’a, 

-informację głosową dla niewidomych, 

-listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej, 
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-poręcz oraz odboje na ścianach kabiny, 

-lustro na tylnej ścianie, 

-oświetlenie stałe jarzeniowe w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej, załączane 

automatycznie po otwarciu drzwi kabiny, 

-oświetlenie awaryjne akumulatorowe, 

-wykładzinę antypoślizgową podłogi. 

Drzwi kabinowe, automatyczne: 

-teleskopowe 2 skrzydłowe 

-napęd silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i otwierania 

-wykonane ze stali nierdzewnej 

-wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi po trafieniu 

zamykających się skrzydeł na przeszkodę. 

Jako referencyjną przyjęto markę Kone. 

 

Pytanie 13:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu 

małej architektury typu kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery itd. 

Odpowiedź: 

Zakres robót określa dokumentacja projektowa. 

 

 

Zestaw XVI 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o dostarczenie dokumentacji instalacji wod-kan budynku istniejącego i rysunków zgodnie 

z opisem technicznym, ponieważ przekazana dokumentacja różni się od tej w wykazie Opisu 

technicznego. Róznice wg. spisu poniżej. 
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Odpowiedź: 

W załączeniu dodatkowe pliki z dokumentacją branżową. 

 

Zestaw XVII 

W związku z postępowaniem przetargowym jw. zwracamy się o wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między profilami wykonania sieci zewnętrznych sanitarnych, 

a PZT w długościach sieci oraz liczbie studni kanalizacyjnych i wpustów oraz informację, które 

opracowanie z wyżej wymienionych dwóch jest obowiązujące do procesu przetargowego.  

Odpowiedź: 
W przypadku rozbieżności pomiędzy profilami sieci i PZT proszę traktować Planszę zbiorczą sieci 

jako nadrzędną 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o przekazanie profili zewnętrznej instalacji c.w.u, c.o. oraz cyrkulacji.  

Odpowiedź: 
Profile zewnętrzne wg uzupełnień do pytania XVI.1 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarami instalacji wewnętrznej c.o. między 

przedmiarami, a ilościami na rysunkach i zestawieniem materiałów w Opisie Technicznym.  

Odpowiedź: 

Zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym 

(patrz pkt 16.2. SIWZ). 

 

Pytanie 4: 

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

przedmiarami instalacji wentylacji i klimatyzacji. W opracowaniach podano różne paramatery 

pracy i moce urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (m.in. central wentylacyjnych, 

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

wyceny.  

Odpowiedź: 
Zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym 

(patrz pkt 16.2. SIWZ). 

 

Pytanie 5: 

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: 
Powinny być transformatory zasilania podstawowego 800kVA i rezerwowanego 400kVA. 

 

Pytanie 6: 

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

transformatorowej czy konieczna jest budowa nowej stacji? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami projektu stacji transformatorowej, na schemacie ideowym zasilania(rys. 

IE/1) oraz rzutach stacji (IE/8-10) transformatory są opisane jako trafo1-800kVA i trafo2-400kVA 

zlokalizowane są w istniejącym budynku stacji transformatorowej. Nie jest konieczna budowa 

nowego budynku stacji. 

 

Pytanie 7: 

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: 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

 

 

 

 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

 

Strona 52 z 60 

 

W pierwszej kolejności należy wybudować stację i ułożyć projektowane kable. Należy 

przewidzieć agregat 250kVA, a przełączenia wykonywać etapami w uzgodnieniu z 

konserwatorami instalacji elektrycznych. Wielkość agregatu należy potwierdzić z konserwatorami 

instalacji elektrycznych. 

 

Pytanie 8: 

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

jeśli tak prosimy o określenie jej parametrów technicznych. 

Odpowiedź: 
Jest w zakresie przetargu. Dobór baterii po uruchomieniu obiektu i dokonaniu niezbędnych 

pomiarów. 

 

Pytanie 9: 

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

Odpowiedź: 
Do ustalenia między wykonawcą a inwestorem. 

 

Pytanie 10: 

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: 
W projekcie sieci (rys. IE/se/5-6) pokazano, że do pomieszczenia agregatu należy doprowadzić 

uziemienie i rozprowadzić w pomieszczaniu agregatorowni. Pokazano także uziom szpilkowy, dla 

uzyskania mniejszej rezystancji. 

 

Pytanie 11: 

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

czasu podtrzymania 

Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem technicznym czas podtrzymania wynosi 180min. Moc UPS-a 45kW. 

 

Pytanie 12: 

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

okablowania strukturalnego oznaczonych SD1, SD2 i SD3. 

Odpowiedź: 
W zakresie przetargu jest dostawa i montaż szaf SD1, SD2, SD3 oraz pusta szafa SD4 na potrzeby 

inwestora(rys. IN/bn/12). 

 

Pytanie 13: 

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 rys IE/ba/31 zbiornik paliwa 2000l jest umieszczony w ramie agregatu      (w dostawie z 

agregatem). 

 

Zestaw XVIII 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informacje, czy nasadzenia zastępcze ( wg tabeli poniżej ) w rejonie Mostu 

Zwierzynieckiego o których mowa w piśmie ZIKIT z dnia 28.07.2017 są objęte zaresem 

przetargu, czy może Inwestor wykona nasadzenia we własnym zakresie ? . 
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Odpowiedź: 

Nasadzenia zastępcze (wg powyższej tabeli) w rejonie Mostu Zwierzynieckiego o których 

mowa w piśmie ZIKIT z dnia 28.07.2017 są objęte zakresem przetargu.  

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informacje, czy nasadzenia zastępcze ( wg tabeli poniżej ) na działce 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii al. Modrzewiowa 22 działka nr 228/2 są 

objęte zaresem przetargu, czy może Inwestor wykona nasadzenia we własnym zakresie ? 

Odpowiedź: 

Nasadzenia zastępcze (wg powyższej tabeli) na działce Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii al. Modrzewiowa 22 działka nr 228/2 są objęte zakresem przetargu. 

 

Pytanie 3: 

Mając na uwadze, że w pkt 5.1.2 lit. a) SIWZ Zamawiający wymaga osoby na stanowisko 

kierownika budowy proszę o potwierdzenie, że w kryterium oceny ofert Zamawiającemu chodziło 

o doświadczenie analogiczne do funkcji jaką ta osoba będzie pełniła tj 

doświadczenie kierownika budowy a nie kierownika robót, jak zostało napisane w pkt 17 lit. c) 

SIWZ, czy tak? 

W związku z tym prosimy o modyfikację SIWZ i ogłoszenia, tak aby liczba punktów uzyskanych 

w kryterium doświadczenie kierownika budowy - o którym mowa w pkt 5.1.2 lit. a) SIWZ była 

liczona następująco: doświadczenie pozyskane w okresie ostatnich 5 lat - w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy przy inwestycji polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie 

bloku operacyjnego szpitala, będzie przyznawana zgodnie z poniższymi zasadami: 

- 5 pkt za wskazanie 1 nadzorowanej przez kierownika budowy inwestycji 

-10 pkt za wskazanie 2 nadzorowanych przez kierownika budowy inwestycji  

-15 pkt za wskazanie 3 nadzorowanych przez kierownika budowy inwestycji 

- 20 pkt za wskazanie 4 nadzorowanych przez kierownika budowy inwestycji 

Odpowiedź: 

Zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią na pytanie - Zestaw IX pytanie nr 1. 

 

 

Zestaw XIX 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację czy dostawa i montaż zbiornika kriogenicznego tlenu jest  

w zakresie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga dostarczenia zbiornika kriogenicznego tlenu . Zbiornik tlenu będzie 

dzierżawiony 

 

Pytanie 2: 

Ip. Przedmiot Materiał Ilość 

 

Nasadzenia zastępcze w rejonie 

Mostu Zwierzynieckiego w 

obrebie działek 70/6, 72, 71/2, 

71/1, 73, 79/2 obr. 15 

Brzoza pożyteczna 
"Dorenboos" 

29 szt. 

 

Berberys Thunberga "green 
carpet" 144 szt. 

1. Kora ok. 4,5 m
2
 

 Krowodrza wraz z utrzymaniem 

przez okres 36 msc i gwarancją. 
Ekrany przeciwkorzeniowe ok. 10 mb 

 
System kotwienia 29 

kompletó
w 

 

lp. Przedmiot Materiał Ilość 

1. 

Nasadzenia zastępcze za wycinkę drzew 

pod inwestycje Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii al. 

Modrzewiowa 22 działka nr 228/2 obr. 9 

Krowodrza 

Jesion wyniosły 

"Atlas" 

obw. pnia 18 -20 

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

zakresie Wykonawcy, czy Inwestora.  

Odpowiedź: 
Po stronie Zamawiającego 

 

Zestaw XX 

Pytanie: 

Prosimy o udostępnienie wyników badania CPT1 wskazanego w dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej przytoczonej w opisie technicznym do projektu konstrukcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia 

 

Zestaw XXI 

Pytanie 1: 

Dotyczy wzoru umowy § 14 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość posiadania przez Wykonawcę rocznych polis Odpowiedzialności Cywilnej. 

Wykonawca przedłużałby ważność  polisy przed wygaśnięciem dotychczasowej, zapewniając 

ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały wymagany okres. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 2: 

Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania 

w polisie ubezpieczenia ryzyk budowlanych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  Wymóg 

taki powoduje dublowanie kosztów ubezpieczenia nie zapewniając dodatkowej ochrony 

ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 6 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający 

wymaga aby polisa ryzyk budowlanych w okresie gwarancyjnym była ważna przez 36 miesięcy, 

zgodnie z obowiązującymi standardami. Ubezpieczyciele nie akceptują okresów dłuższych dla 

klauzul gwarancyjnych (kl. 003, kl. 004). 

Odpowiedź: 
Oczekujemy, aby polisa ryzyk budowlanych w okresie gwarancyjnym była ważna przez 5 lat i 

odpowiadała długości okresu rękojmi dla nieruchomości (art. 568 § 1 kodeksu cywilnego) 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 10 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 

franszyzę redukcyjną w wysokości 30 000 złotych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Zestaw XXII 

Pytanie 1: 

Prosimy o informacje po czyjej stronie leżą koszty administracyjne związane z wycinką drzew 

wskazanych w „Zestawieniu prac związanych z wycinką i nasadzeniem drzew/ krzewów w 

związku z realizacją inwestycji…”  

Odpowiedź: 

Koszty administracyjne związane z wycinką drzew wskazanych w „Zestawieniu prac związanych 

z wycinką i nasadzeniem drzew/ krzewów w związku z realizacją inwestycji…” leżą po stronie 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 2.  

W dokumentacji projektowej w folderze „20. Projekt wycinki i nasadzeń drzew i krzewów” 

Zamawiający przekazał dokumenty „Opinia Most Zwierzyniecki” oraz „Projekt nasadzeń 

zastępczych Most Zwierzyniecki”. Prosimy o potwierdzenie, że roboty wskazane w tych 

dokumentach są objęte zakresem przetargu na rozbudowę Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż roboty wskazane w załącznikach „Projekt wycinki i nasadzeń drzew i 

krzewów” oraz „Opinia Most Zwierzyniecki” objęte są zakresem przetargu.  

 

Pytanie 3:  

W „Projekcie wycinki i nasadzeń drzew i krzewów” w „Zestawieniu zbiorczym” zamieszczono 

informację o konieczności utrzymania nasadzeń zastępczych w rejonie Mostu Zwierzynieckiego 

przez okres 36 miesięcy i udzielenia gwarancji na te nasadzenia. Prosimy o informację, czy okres 

gwarancji i pielęgnacji nasadzeń dotyczy tylko nasadzeń w rejonie Mostu Zwierzynieckiego, czy 

również tych przy Al. Modrzewiowej 22 na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza  

Odpowiedź: 

Okres gwarancji i pielęgnacji nasadzeń dotyczy  nasadzeń w rejonie Mostu Zwierzynieckiego, jak 

również przy Al. Modrzewiowej 22 na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza  

 

Pytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że przy wycenie zabezpieczeń RTG należy się kierować projektem 

ochrony radiologicznej. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przekazanych przedmiarach 

budowlanych dla nowego budynku podano grubość płyty ołowianej niezgodną z założeniami 

projektu osłon.  

Odpowiedź: 

Należy zachować grubość osłon RTG zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 5: 
Prosimy o podanie marki referencyjnej masy asfaltowo-kauczukowej jako izolacji fundamentów.  

Odpowiedź: 

Jako markę referencyjną przyjąć Dysperbit-Izolbet lub materiałów równoważnych 

 

Pytanie 6: 
 W projekcie instalacji wodno-kanalizacyjnej brakuje rysunków (rzutów parteru i piętra) dla 

budynku istniejącego. Prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź:  

W załączeniu pełen projekt w formacie PDF z uzupełnionymi rysunkami 

 

Pytanie 7:  
W opisie technicznym instalacji wod-kan jest następujący zapis odnośnie montażu zestawu 

hydroforowego podnoszącego ciśnienie: "Dopuszcza się zaniechanie montażu urządzenia, w 

przypadku stwierdzenia ciśnienia 3,8 bara lub wyższego w miejscu wpięcia do sieci szpitalnej." 

Prosimy o podanie ciśnienia w sieci wodociągowej lub jednoznaczne określenie konieczności 

montażu zestawu hydroforowego.  

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć dostawę o montaż zestawu hydroforowego 

 

Zamawiający nie posiada wiedzy o aktualnym ciśnieniu dyspozycyjnym w sieci. Przed 

przystąpieniem do robót należy zlecić miejscowego gestorowi sieci usługę sprawdzenia ciśnienia 

w miejscu włączenia 

 

Pytanie 8: 
W projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku projektowanego w salach operacyjnych 

występują stropy laminarne, natomiast w przedmiarze brakuje tych elementów. Prosimy o 

potwierdzenie, że stropy laminarne powinny być ujęte w wycenie instalacji wentylacji i 

klimatyzacji lub o informacje w jakim dziale należy je ująć.  

Odpowiedź: 

Zakres robót określa dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary są jedynie materiałem 
pomocniczym. 
 

Należy ująć w wycenie stropy laminarne. 

 

Pytanie 9: 
W projekcie instalacji grzewczych i wody lodowej na schemacie technologicznym rozdzielni co i 

istniejącej kotłowni brakuje rozwiązania podgrzewu c.w.u . W przedmiarze występują elementy tej 
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instalacji np. zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 l. Ze względu 

na brak tego rozwiązania w/w dokumentacji nie można zweryfikować przedmiaru dla tego zakresu 

prac. Prosimy o uzupełnienie schematu.  

Odpowiedź: 

Kwestia podgrzewu c.w.u. w istniejącej kotłowni została opisana w opisie technicznym, str. 14 i 

15 

 

Pytanie 10: 
W projekcie instalacji grzewczych i wody lodowej brakuje schematu pompowni wody lodowej. 

Prosimy o uzupełnienie schematu.  

Odpowiedź: 

Instalacja została rozrysowana na rzucie: rysunek S/bn/1 

 

Pytanie 11: 

Zgodnie z opisem technicznym instalacji wentylacji "Układ sterowania i BMS będzie 

przedmiotem odrębnego opracowania". Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy nie 

będzie wykonania BMS i automatyki instalacji HVAC. 

Odpowiedź: 

Standardowa automatyka dostarczana będzie wraz z głównymi urządzeniami wentylacyjnymi. 

Podstawowe wytyczne w zakresie automatyki i współpracy urządzeń zostały ujęte w 

dokumentacji. Wspomniany zapis dotyczy ewentualnych zmian w przypadku  wytycznych od 

producentów urządzeń lub uszczegółowienia zakresu systemu BMS z Użytkownikiem na etapie 

realizacji 

II: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w 

zakresie załącznika nr 6: 

 

Załącznik 6.1. 

 

Pkt 2 jest ,,Pojemność komory 10 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 

50 mm)” powinno być ,,Pojemność komory 10 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 

(480 x 250 x 50 mm) lub równoważne” 

Usuwamy pkt 18 

Pkt 41 jest ,,Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z 

dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC)” powinno być ,,Urządzenie posiada deklarację 

zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC 

lub równoważne).” 

 

Pkt 42 jest ,,Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2” powinno 

być ,,Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2 lub równoważne” 

 

Załącznik 6.2. 

Pkt 10 jest ,, Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 

(tzw. typ AGA)” powinno być ,, Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem 

szwedzkim SS8752430 lub równoważne (tzw. typ AGA)” 
 

Pkt 11 jest ,, Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2, 

typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.” powinno być  

,,Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2 lub równoważne, 

typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.” 

 

Pkt 12 jest ,,Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, 

trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.” 

powinno być  

,,Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i 

oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 lub równoważne.” 

 

Załącznik 6.3. 

Pkt 18. Jest 
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,,Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA ): 

2 x AIR - sprężone powietrze 

2 x VAC – próżnia’’ 

Powinno być 

,, Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA  lub 

równoważne): 

2 x AIR - sprężone powietrze 

2 x VAC – próżnia” 

 

Pkt 40 jest: 

,, Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012  dla producenta ” 

Powinno być: 

,, Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012  dla producenta  lub równoważne” 

 

Pkt 42 jest: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC” 

Powinno być: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.4. 

Pkt 18. Jest 

,,Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA ): 

2 x AIR - sprężone powietrze 

2 x VAC – próżnia’’ 

Powinno być 

,, Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA  lub 

równoważne): 

2 x AIR - sprężone powietrze 

2 x VAC – próżnia” 

 

Pkt 40 jest: 

,, Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012  dla producenta ” 

Powinno być: 

,, Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012  dla producenta  lub równoważne” 

 

Pkt 42 jest: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC” 

Powinno być: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.5. 

Pkt 51 jest: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta” 

Powinno być: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta lub równoważne’’ 

 

Załącznik nr 6.6. 

Pkt 65 jest: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta” 

Powinno być: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta lub równoważne’’ 

 

Załącznik nr 6.7. 

Pkt 21 jest: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta” 

Powinno być: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta lub równoważne’’ 

 

Pkt 23 jest: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC” 
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Powinno być: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.8. 

Pkt 21 jest: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta” 

Powinno być: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta lub równoważne’’ 

 

Pkt 23 jest: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC” 

Powinno być: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.9. 

Pkt 35 jest 

,,Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883” 

Powinno być: 

,,Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 lub równoważne” 

Pkt 36 jest: 

,, Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001” 

Powinno być: 

,, Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001 lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.10. 

Pkt 1 jest: 

,, Myjnia wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 ” 

Powinno być: 

,,Myjnia wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.11. 

Pkt 13 jest: 

,,System suszenia wsadu wraz z wentylatorem oraz filtrem powietrza klasy HEPA” 

Powinno być: 

 „System suszenia wsadu wraz z wentylatorem oraz filtrem powietrza klasy HEPA lub równoważne” 

 

Pkt 28 jest: 

,, Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883” 

Powinno być: 

,, Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 lub równoważne” 

 

Pkt 29 jest: 

,,Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001.” 

Powinno być: 

,,Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001 lub równoważne.’ 

 

Załącznik nr 6.12. 

Pkt 25 jest: 

,, Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE 

(oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej)” 

Powinno być: 

,, Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE 

(oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej) lub równoważne” 

 

Pkt 26 jest: 

,,Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883” 

Powinni być 

,,Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 lub równoważne” 
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Pkt 27 jest: 

,,Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001” 

Powinno być: 

,,Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001 lub równoważne” 

 

Pkt 28 jest: 

,, Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC” 

Powinno być: 

,, Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.13. 

Pkt 22 jest: 

,, Produkt zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U z 2010 r. Nr 107 

poz.679 z późniejszymi zmianami oraz spełnia wymagania Dyrektywy MD 93/42/EEC ze zmianami z 

Dyrektywy 2007/47/EC”  

powinno być: 

,, Produkt zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U z 2010 r. Nr 107 

poz.679 z późniejszymi zmianami oraz spełnia wymagania Dyrektywy MD 93/42/EEC ze zmianami z 

Dyrektywy 2007/47/EC lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.14. 

Pkt 26 jest: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2012 dla producenta” 

Powinno być: 

,,Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2012 dla producenta lub równoważne” 

 

Pkt 28 jest: 

,,Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC” 

Powinno być: 

,, Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważne” 

 

Załącznik nr 6.17. 

 Zamawiający poprawia ilość sterylizator parowy przelotowy 6 jednostkowy  

Jest 3 szt.  

Powinno być 2 szt. 

 Pkt 1 jest: 

,,Pojemność komory sterylizacyjnej  6 STE według PN-EN 285” 

Powinno być: 

,,Pojemność komory sterylizacyjnej  6 STE według PN-EN 285 lub równoważne 

 

Pkt 46 jest:  

,, Budowa komory ciśnieniowej i generatora pary zgodnie z dyrektywą europejską 97/23/EC certyfikat 

EC”powinno być: 

,, Budowa komory ciśnieniowej i generatora pary zgodnie z dyrektywą europejską 97/23/EC lub 

równoważne certyfikat EC” 

 

Pkt 47 jest: 

,, Budowa i działanie sterylizatora zgodnie z normami PNEN 285  

Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie czynności walidacyjnych zgodnie z PN-

EN ISO 17655-1” 

powinno być: 

,, Budowa i działanie sterylizatora zgodnie z normami PNEN 285 lub równoważne  

Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie czynności walidacyjnych zgodnie z PN-

EN ISO 17655-1 lub równoważne” 

 

Załącznik nr 18 

Pkt. 2 jest: 

,,Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9  – 2 sztuki na każdą salę operacyjną” 

powinno być: 
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,, Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9  lub równoważne – 2 sztuki na każdą 

salę operacyjną 

 

Załącznik nr 19 

Pkt. 2 jest: 

,,Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9  – 2 sztuki na każdą salę operacyjną” 

powinno być: 

,, Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9  lub równoważne – 2 sztuki na każdą 

salę operacyjną. 

UWAGA DO MODYFIKACJI: Zakres rzeczowy robót/inwestycji oraz wyposażenia należy 

odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych 

odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

 

III: 
Zamawiający usuwa w Załączniku  do wzoru umowy stanowiące dokumentacje postępowania 

(ZIP) -> kcr -> Opracowanie projektowe -> KCR dokumentacja projektowa -> usuwa się plik ,,19. 

Zestawienie wyposażenia stałego”(dokumenty nie powinny stanowić dokumentacji postępowania). 

 

IV: 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, w wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający 

dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie Formularza oferty załącznik do SIWZ. 

Poprawiony Formularz oferty - stanowi załącznik do odpowiedzi. 

 

V: 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 ustawy, Zamawiający – w związku z licznymi 

pytaniami wniesionymi w postępowaniu oraz dokonaną modyfikacją SIWZ - dokonuje zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert.  

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 29 września 2017 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 7:00 – 15:00. 

Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 września 2017 r. godz. 13:00 w Krakowskim 

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

Administracja - pokój nr 12. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach (zgodnie art. 86 ust. 4 ustawy). 

(…)” 

 

Zmiany do ogłoszenia zostały opublikowane w BZP dniu 22 września 2017 r.  

 
Załączniki:  

1. Specyfikacja techniczna, kolumny żwirowe 

2. Projekty zabudowy panelowej - pomieszczenia przygotowania pacjenta 

3. Plansza zbiorcza – kolor 
4. Dokumentacja techniczna z obliczeniem osłon stałych dla pracowni rentgenowskiej w zainstalowanym aparatem 

rentgenowskim do densytometrii  

5. Opinia Geotechniczna ustalająca warunki gruntowo – wodne podłoża tereny w miejscy projektowanej rozbudowy 
istniejącego obiektu szpitalnego 

6. Pozwolenia MKZ na wycinkę 

7. Poprawiony Formularz oferty 
8. Poprawione załączniki nr 6 do umowy 

 

Dyrektor 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
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