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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Kraków, dn. 27.05.2022 r. 

 

Dotyczy:  Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. 

Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej 

sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. 

Znak postępowania A.I.271.1.5.2022. 

 

I. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło kolejne pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym 

brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

Pytanie:  

W odpowiedziach udzielonych w dniu 25.05.2022 , ZESTAW 3 Wykonawca prosił o podanie parametrów 

wymiennika glikolowego, w opisie str. nr 18 w pkt 1.1 - 1.13. ujęta jest tylko armatura. Załączamy fragment 

dokumentacji projektowej z prośbą o sprecyzowanie parametrów elementu WyK1-6, montowanego na kanale 

wentylacyjnym, gdyż nie jest on nigdzie opisany. 

 
Odpowiedź:  

Poniżej przedstawiam parametry wymiennika glikolowego ozn. WyK1-6: 

- wymiennik glikolowy WyK1-6 montowanym na kanale wyrzutowym układu wentylacyjnego WK1 

sprzężony z wymiennikiem glikolowym centrali wentylacyjnej N3W3; 

- obudowa: 

wymiary obudowy: 870x750x520 mm (dł. x szer. x wys.); 

grubość obudowy: 40 mm; 

wewnętrzny panel: stal galwanizowana; 

zewnętrzny panel: stal ocynkowana powlekana; 

wewnętrzny panel podłogowy: stal galwanizowana; 

profile: aluminium; 

prowadnice: stal galwanizowana; 

wanna ociekowa: stal nierdzewna 1.4509; 

- ciężar: 104 kg; 

- ilość powietrza: 1640 m3/h; 

- prędkość powietrza: 1,54 m/s; 

- spadek ciśnienia powietrza: 470 Pa; 

- pojemność: 9,4 dm3; 

- podłączenie wejścia / wyjścia: Dn 25; 

- czynnik: glikol 35%; 

- wydatek przepływu czynnika: 0,14 dm3/s 

- wejście czynnika: –7,3 st.C; 

- wyjście czynnika: 17,2 st.C; 

- spadek ciśnienia czynnika: 48 kPa. 
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II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 1 czerwca 2022 r. do godz. 09:00. 

14.2.  
(…) 

 

14.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 30 czerwca 2022 r. 
 

 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji) do portalu ezamowienia 

- 27/05/2022 r.  

 
 

 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


