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Puszczykowo, dnia 14 września 2017 r.  
Szp.12/21/3/17 
  
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego 
wraz z budową szybu windowego. 

Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 4, 5 i 11 września 2017 r. 
 
Pytanie 1 
Pragniemy zasugerować konieczność dokonania niezbędnych zmian treści Par. 3 ust. 2 i 3 Projektu umowy. 
W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż dla wyrobów medycznych nie stosuje się normy 9001, 
a dedykowanej do tego normy 13485. Nadto, zapis jest błędny, ponieważ norma EN ISO 9001:2000 nie funkcjonuje 
już od lat. Obecnie funkcjonuje norma EN ISO 9001:2015. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż norma ISO 9001:2000 (zastąpiona PN-EN ISO 9001:2015-10) dotyczy ogólnych wymagań 
dla systemu zarządzania jakością w jednostce certyfikowanej. Natomiast norma ISO 13485:2012 (zastąpiona PN EN 
ISO 13485:2016-04) dotyczy wymagań dla systemu zarządzania jakością jednostek certyfikowanych zajmujących się 
produkcją, dystrybucją i  instalacją wyrobów medycznych. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o załączenie rysunków aranżacji sali operacyjnych z uwagi na niejasne opisy wykończenia ścian tych 
pomieszczeń. Określenie poprawnej ilości okładzin takich jak panele systemowe czy panele szklane ma duży wpływ 
na wysokość oferty Wykonawcy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rysunki aranżacji sali operacyjnych są załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 3 
Czy warstwy blachy ołowianej pokazanej na rzutach kondygnacji mają być wykonane na pełną wysokość 
pomieszczenie (od posadzki do stropu) czy tylko do pewnej wysokości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż warstwy blachy ołowianej pokazanej na rzutach kondygnacji należy ułożyć od podłogi do 
poziomu sufitu podwieszanego. 
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Pytanie 4 
Prosimy o załączenie kart katalogowych paneli szklanych ściennych w celu określenia parametrów  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż parametry wymagane dla Paneli Szklanych zostały wskazane w Zestawieniu parametrów 
wymaganych dla systemu zabudowy panelowej (Załącznik nr 2a do SIWZ) – pkt 24-25. 
 
Pytanie 5 
Na rysunku rzutu przyziemia pojawia się opis: ściany systemowe zabudowy sali operacyjnych. Prosimy 
o uszczegółowienie opisu warstw tej ściany.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż ściany systemowe należy wykonać wg załącznika nr 2a do SIWZ.  Warstwy ściany należy 
wykonać z Załącznikiem nr 2a do SIWZ oraz zgodnie z projektem osłon ochrony radiologicznej. 
 
Pytanie 6 
Proszę o udostępnienie przedmiarów instalacji elektrycznych i teletechnicznych w formacie .ath. Przy próbie 
odczytu w Normie udostępnionych plików pdf pojawia się komunikat: ”Dokument został sporządzony w nielegalnej 
wersji programu Norma PRO i nie zostanie wczytany”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. przedmiary, w formacie .ath, zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego w dniu 7 września 2017 r. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o załączenie opracowania geologicznego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. dokument jest załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o zamieszczenie rysunków projektu konstrukcji zawierających zestawienie elementów stalowych takich jak 
belki, słupy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż zestawienie elementów stalowych znajduje się w branży konstrukcyjnej: rys. nr K-15 
Elementy stalowe 2A i rys. nr K-15 Stal profilowa. 
 
Pytanie 9 
Mimo ryczałtowego rozliczenia inwestycji prosimy o odpowiedź czy ilości wyposażenia medycznego podane w 
przedmiarze „Szpital Puszczykowo BLOK OPERACYJNY – wyposażenie medyczne stałe – przedmiar” są prawidłowe i 
takie ilości należy przyjąć do wyceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć ilości wyposażenia medycznego określone w przedmiarze, który 
jest załącznikiem do niniejszej informacji. 
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Pytanie 10 
W pliku „Załącznik nr 1 do ST22.0” znajdują się dwa opisy takich samych dezynfekatorów narzędziowych. Jeden z 
nich opisany jest jako – w posiadaniu szpitala. Czy Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić zakup tylko jednego 
dezynfektora? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Załącznik nr 1 do ST22.0 nie wchodzi w zakres objęty niniejszym zamówieniem. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację co oznaczają kolory zastosowane na rzucie piwnicy na rysunku T1.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż kolory na rzucie piwnicy rysunku T1 oznaczają różne strefy Centralnej Sterylizatorni 
(brudną, czystą i sterylną). Pozostaje to bez wpływu na wycenę Wykonawcy. 
 
Pytanie 12 
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: 
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową: sufity podwieszane na wys. 3,30 [m], wysokość 
pomieszczenia od posadzki do dolnego poziomu stropu 3,91 [m]. Zatem wysokość pomiędzy sufitem 
podwieszanym a stropem wynosi 61 [cm]. 
 
Pytanie 13 
Czy w pomieszczeniach  przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na  24 V, czy UPS na 230V? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z projektem budynek jest wyposażony w zasilanie awaryjne z agregatu 
prądotwórczego istniejącego 400V. Zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 14 
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż w miejscu montażu lamp operacyjnych jest strop żelbetowy gr.15 [cm] pomiędzy belkami 
stalowymi HEB 260 – zgodnie z dokumentacją projektową (projekt konstrukcji).  
 
Pytanie 15 
Czy w  pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych 
elementów montażowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż wyżej nie ma piętra – zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Pytanie 16 
Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są    
wyprowadzone?  
Odpowiedź: 
Każde pomieszczenie gdzie zainstalowane są oprawy oświetleniowe wyposażone jest w przewody typu YDY 
3x1,5mm2 wyprowadzone nad miejscem montażu oprawy – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 
Na pozostałe wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udzieli odpowiedzi w kolejnej informacji dla 
uczestników postępowania. 
 
 
Załączniki: 
1. Rysunki aranżacji sali operacyjnych, 
2. Opinia geotechniczna, 
3. Przedmiar – wyposażenie medyczne. 
 
 
 
 
 


