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Wodzisław Śląski dnia, 10.03.2017 r.

Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

                                                                                 Przebudowa pomieszczeń na wysokim 

                                                                               parterze w budynku głównym szpitala 

                                                                      na potrzeby bloku operacyjnego 

                                                                                     wraz z dostawą i montażem wyposażenia
nr spr.2/ZP/2017

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim informuje, do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w zakresie przetargu jest dostawa pistoletów do sprężonego powietrza wraz końcówkami,
jeśli tak proszę podać ilości do wyceny?
Odpowiedź: Tak w ilości 2 szt. Znajduje się to w przedmiarze wyposażenie poz. 42, 86. Nie jest to 
w zakresie instalacji gazów medycznych. Wytyczne w zał.

2. Prosimy o potwierdzenie, że pion P (dla pozostałej części budynku) jest istniejący i w tym miej-
scu należy wpiąć projektowaną instalację do istniejącej instalacji gazów medycznych.
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga doprowadzenia  projektowaną instalację  do pionu,  zgodnie  
z rysunkiem. Zamawiający nie oczekuje wykonania pionu.

3. W projekcie gazów medycznych zaprojektowano 1 szt. sygnalizatora do Sali wybudzeń. Poprosi-
my o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić także sygnalizatory zewnętrzne do sal operacyj-
nych, czyli łącznie 4 szt. sygnalizatorów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Rozwiązanie techniczne sposobu wyświetlania informacji na sygnalizatorze nie jest określone
normą EN ISO 7396-1 zharmonizowaną z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC to czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na montaż sygnalizatorów awarii stanu gazów spełniającego wszystkie wymagania
w/w  normy  ale  wyświetlającego  stany  gazów  w  technice  LED?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż agregatu próżni AVA250M produkcji Tepro Koszalin?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na montaż agregatu próżniowego o parametrach 
równoważnych lub wyższych opisanych w załączniku do SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż sprężarek produkcji krajowej AIRPOL 7 i osuszaczy
absorbcyjnych  MEDIPAC  2000  0065  SP  z  systemem  punktu  rosy  DDS?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  montaż  sprężarek  i  osuszaczy  o  parametrach
równoważnych lub wyższych opisanych w załączniku do SIWZ.

Informujemy, że Zamawiający udzielając odpowiedzi negatywnej na pytania 1,2,3 ograniczy postę-
powanie do wyrobów oferowanych przez firmę , która próbuje zyskać przewagę nad innymi Oferen-
tami. Jest to niezgodne z ustawą o PZP i stanowi rażące naruszenie w postaci ograniczenia konku-
rencji.

Pytania przedmiotu zamówienia
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna
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Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z hamulcami pneumatycznymi?
Odpowiedź:  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  nie  dopuszcza  takiego  rozwiązania,  ponieważ  jest  to
rozwiązanie gorsze.

Pytanie 2
Czy Zamawiający  dopuści  do postępowania kolumnę bez wydzielonych  paneli  dystrybucyjnych
które  są  trudne  w  utrzymaniu  czystości,  a  z  gniazdami  dystrybucyjnymi  rozmieszczonymi  na  
3 ścianach głowicy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z konsolą pomalowaną w kolorze z palety
RAL o numerze 9003?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza taki kolor, ale zastrzega sobie także prawo do
wyboru innego dowolnego koloru z palety RAL.
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z hamulcami pneumatycznymi?
Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia,  iż  nie  dopuszcza  takiego  rozwiązania,  ponieważ  jest  to
rozwiązanie gorsze.

Pytanie 2
Czy Zamawiający  dopuści  do postępowania kolumnę bez wydzielonych  paneli  dystrybucyjnych
które są trudne w utrzymaniu czystości,  a z gniazdami dystrybucyjnymi rozmieszczonymi  na 3
ścianach głowicy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  kolumnę z  głowicą  o  szerokości  280  mm co  jest
wymiarem różniącym się tylko o 1 cm i nie wpływającym na funkcjonalność urządzenia?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z konsolą pomalowaną w kolorze z palety
RAL o numerze 9003?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż dopuszcza taki kolor, ale zastrzega sobie także prawo do
wyboru innego dowolnego koloru z palety RAL.

Pytania dotyczące SIWZ i umowy

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, §9 ust. 4 pkt 1)
Zwracamy się z  uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisów na:  „nieodpłatnego usunięcia wad w
terminie do 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia w przypadku braku konieczności sprowadzenia
części zamiennych i 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych – dotyczy
sprzętu medycznego”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, §9 ust. 4 pkt 2)
Prosimy Zamawiającego o usunięcie ww. punktu. Czas jaki wyznaczył Zamawiający w ww. punkcie
na usunięcie  usterki  jest  praktycznie  niemożliwy  do osiągnięcia w przypadku skomplikowanych
wyrobów medycznych z jakimi mamy do czynienia w tym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §9 ust. 4 pkt 2).

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, §9 ust. 6
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Prosimy Zamawiającego o zmianę ww.  ustępu na następujący:  „W przypadku bezskutecznego
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej, posiadającej autoryzację serwisową producenta, na koszt i ryzyko wykonawcy…”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Załącznik nr 4 do SIWZ – parametry techniczne wyposażenia
Pozycja 23 – Wózek do transportu pacjenta
1. Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości z 
poręczami bocznymi oraz bez poręczy wynoszącej 790 mm? W oferowanym wózku poręcze 
boczne nie wystają poza obrys wózka stanowiony przez krążki odbojowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści  do zaaferowania wózek do przewożenia chorych o długości 2040
mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

3.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaaferowania  wózek  do  przewożenia  chorych  z  regulacją
wysokości leża w zakresie od 500 do 910 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaaferowania  wózek  do  przewożenia  chorych  z  regulacją
segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 70 stopni?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaaferowania  wózek  do  przewożenia  chorych  z  leżem
umożliwiającym  wykonywanie  zdjęć  RTG  na  całej  jego  długości,  jednak  bez  możliwości
monitorowania pacjenta aparatem RTG z ramieniem C?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

6.  Czy  Zamawiający dopuści  do zaaferowania  wózek do przewożenia  chorych  z  materacem z
obszyciem z materiału nieprzemakalnego bez dodatków bakterio i grzybobójczych ograniczających
rozprzestrzenianie  się  szczepu  MRSA  i  bakterii  E.coli,  tym  samym  bez  certyfikatów  w  tym
zakresie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych z materacem bez
właściwości niepalnych zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze
boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania wózek do przewożenia chorych posiadający koła o
średnicy 150 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na gorsze parametry. 

Pozycja 25 – Panel ścienny IT 1‐stanowiskowy

10.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  panel  ścienny  wyprodukowany  zgodnie  ze
standardami zawartymi w normie EN ISO 11197:2009 równoważnej do wymaganej w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż norma PN-EN ISO 11197:2009 została wycofana i 
nie jest normą równoważną.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel ścienny posiadający szerokość (głębokość)
mierzoną od ściany do przodu oprawy wynoszącą 80 mm oraz 115 mm wraz z szyną akcesoryjną?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel ścienny posiadający oświetlenie nocne LED
1 x 1,2W?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozycja 26 – Kolumna anestezjologiczna
13.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  kolumnę  anestezjologiczną  wyprodukowaną
zgodnie ze standardami zawartymi w normie EN ISO 11197:2009 równoważnej do wymaganej w
SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż norma PN-EN ISO 11197:2009 została wycofana i 
nie jest normą równoważną.

14.  Czy  Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  kolumnę anestezjologiczną  w której  wysięgnik
kolumny wyposażony jest  w pneumatyczne  hamulce  obrotu  osi  z  wykorzystaniem sprężonego
powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ jest to 
rozwiązanie gorsze.

15.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  kolumnę  anestezjologiczną  w  której  głowica
(konsola)  wyposażona  jest  w  3  panele  (powierzchnie),  umożliwiające  usytuowanie  gniazd
gazowych  na dwóch przednich panelach oraz gniazd  elektrycznych,  bolców ekwipotencjalnych
oraz miejsc przygotowanych pod gniazda teletechniczne na tylnym panelu? Dotyczy punktu 26.14
oraz 26.16.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, które nie są ergonomiczne, umieszczenie 
gniazd na tylnym panelu jest rozwiązaniem gorszym.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z półką pod aparaturę
medyczną  zamontowaną  na  froncie  konsoli  z  możliwością  regulacji  jej  wysokości  zamiast
mocowania pod konsolą?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza takie rozwiązanie.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z półką pod aparaturę
medyczną o wymiarach 460 x 470 mm?
Odpowiedź: Zamawiający określił zakresy wielkości półek. Zgodnie z SIWZ.

18.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  kolumnę  anestezjologiczną  z  półką  pod
kardiomonitor o wymiarach 280 x 380 mm?
Odpowiedź: Zamawiający określił zakresy wielkości półek. Zgodnie z SIWZ

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z konsolą o wysokości
1000 mm?
Odpowiedź: Zamawiający określił zakres wysokości konsoli. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 27 – kolumna chirurgiczna

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyprodukowaną zgodnie ze
standardami zawartymi w normie EN ISO 11197:2009 równoważnej do wymaganej w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż norma PN-EN ISO 11197:2009 została wycofana i 
nie jest normą równoważną.

21.  Czy  Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  kolumnę chirurgiczną  z ramieniem łamanym o
całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk 1800 mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ jest to 
rozwiązanie gorsze.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną w której wysięgnik kolumny
wyposażony jest w pneumatyczne hamulce obrotu osi z wykorzystaniem sprężonego powietrza?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ jest to 
rozwiązanie gorsze.
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23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną w której głowica (konsola)
wyposażona  jest  w  3  panele  (powierzchnie),  umożliwiające  usytuowanie  gniazd  gazowych  na
dwóch  przednich  panelach  oraz  gniazd  elektrycznych,  bolców  ekwipotencjalnych  oraz  miejsc
przygotowanych pod gniazda teletechniczne na tylnym panelu? Dotyczy punktu 27.14 oraz 26.17.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, które nie są ergonomiczne, umieszczenie 
gniazd na tylnym panelu jest rozwiązaniem gorszym.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z konsolą o wysokości 1000
mm?
Odpowiedź: Zamawiający określił zakres wysokości konsoli. Zgodnie z SIWZ.
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z konsolą o szerokości 382
mm?
Odpowiedź: Zamawiający określił zakres wysokości konsoli. Zgodnie z SIWZ.

26.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  kolumnę  chirurgiczną  z  półką  pod  aparaturę
medyczną o wymiarach 460 x 470 mm?
Odpowiedź: Zamawiający określił zakresy wielkości półek. Zgodnie z SIWZ.
Pozycja 28 – Dwuczaszowa lampa operacyjna

27.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  z  regulacją  średnicy  pola
operacyjnego  tylko  za  pomocą  sterylizowanego  uchwytu  umieszczonego  centralnie  w  czaszy
lampy?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ jest to 
rozwiązanie gorsze.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w
zakresie od 10 do 100%, czyli w zakresie szerszym niż od 40.000 lx do 100%? Oferowany zakres
jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerszy zakres, ale nie wymaga.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową
dla obu czasz na poziomie 4300 K?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ jest to 
rozwiązanie gorsze.

30.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  z  regulowaną  temperaturą
barwową dla obu czasz w zakresie od 3500 do 5000 K? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerszy zakres, ale nie wymaga.

31.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  w  której  zakres  regulacji
wielkości średnicy pola bezcieniowego odbywa się w przedziale od 18 do 32 cm dla kopuły głównej
oraz od 16 do 28 dla kopuły satelitarnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerszy zakres, ale nie wymaga.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której moc pobierana przez
matrycę LED czaszy satelitarnej wynosi 95W?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania, ponieważ jest to 
rozwiązanie gorsze.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której żywotność matryc LED
wynosi 40.000 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ jest to rozwiązanie gorsze.

Pytania do warunków technicznych lamp operacyjnych

34.Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności
stropu w miejscu montażu kolumn zasilających sufitowych oraz lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to
czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp
operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyzy. Prace należy wykonać zgodnie z projektem 
wykonawczym.

35.  Prosimy  o  potwierdzenie  przez  Zamawiającego,  iż  w  przypadku  negatywnego  wyniku
ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny
koszt.
Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

36. Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji kolumn
zasilających sufitowych oraz lamp operacyjnych?
Odpowiedź: Dane zostały określone w projekcie wykonawczym.

37. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn zasilających sufitowych oraz lamp
operacyjnych  poprzez  zamocowanie  płyt  stropowych  montowanych  śrubami  przez  otwory
wykonane na wylot w suficie?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

38.  Prosimy  o  informacje,  czy  w  miejscu  montażu  kolumn  zasilających  sufitowych  oraz  lamp
operacyjnych jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?
Odpowiedź: Tak, jest planowany.

39.  Prosimy  o  informacje  na  temat  wysokości  sali  operacyjnych,  w  których  będą  instalowane
kolumny zasilające oraz lampy operacyjne.
Odpowiedź: Jest określona w projekcie wykonawczym.
40.  Prosimy  o  informację,  czy  wykonanie  przyłączy  do  instalacji  będzie  również  należało  do
obowiązków dostawcy sufitowej jednostki zasilającej?
Odpowiedź: Nie, instalacje zostaną doprowadzone do miejsca montażu.
Dotyczy przedmiotu zamówienia: DWUCZASZOWA LAMPA OPERACYJNA

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (kopuła główna i satelitarna) z re-
gulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3100 do 4600˚K w 5 stopniach dzięki zastosowaniu
diod nowej generacji w dwóch odcieniach emitujących światło białe, homogenne bez tzw. „efektu
tęczy”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: LAMPA ZABIEGOWA JEDNOCZASZOWA ŚCIENNA

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z indeksem odwzorowania barw
Ra≥93?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności matryc LED na po-
ziomie 30 000h?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż jest to rozwiązanie gorsze.
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