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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: 
Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego 

pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie
projektu pn.: Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego 

budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim 
wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

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

1. System  kontroli  dostępu  prosimy  o  określenie  jaki  system  mają  państwo  zainstalowany  celem  montażu
nowego  współgrającego  z  istniejącym.  Informacje  te  nie  zostały  zamieszczone  w  dokumentacji  ani
odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź: W pomieszczeniach traktu operacyjnego zastosowano system Tayama.

2. Jaki certyfikat jest wymagany przy wykonaniu sieci strukturalnej. Dane te nie zostały jasno wskazane.
Odpowiedź:  Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze (Delta
lub  GHMT)  potwierdzające  zgodność  okablowania  miedzianego  z  najnowszymi,  aktualnymi  normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006,  ISO/IEC  11801  AMD2:2010),  EN  50173-1:2011,  TIA-568-C.2.  Należy  zapewnić  certyfikaty
potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów
(kabel, panel, złącze RJ45).

3.  Z uwagi  na  bardzo długi  czas  oczekiwania  na  udzielenie  odpowiedzi  w szczególności  na  podanie  karty
doborowej centrali zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert gdyż przygotowanie oferty w
tak krótkim czasie (w okresie wzmożonego urlopu producentów urządzeń) będzie niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin składania ofert 02.08.2018 r. Otwarcie
ofert 02.08.2018 r. godzina 10:15. 

4. Czy Zamawiający mimo zmiany w odpowiedziach z dnia 20.07.2018 dopuszcza również do zaoferowania
lampę dwuczaszową, której parametry zostały opisane w pierwotnej dokumentacji przetargowej, w pliku  o
nazwie PAR.  TECHN.  WYPOS.-BO  IV  p  uwzględniającym  zestawienie  PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH WYPOSAŻENIA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Szanowni  państwo  w  podesłanym  doborze  przykładowej  centrali  informacje  karty  odbiegają  od  opisu  

w projekcie, wg wytycznych 2250/1900 m3/h, 600/450 Pa, a w karcie doboru 1850/1850 m3/h, 500/500 Pa.
Poza  tym  centrala  nie  uwzględnia  osuszania  i  nawilżania,  czyli  utrzymania  wymaganych  parametrów
nawiewanego  powietrza  +24  C +/-  5  oC,  wilgotność  40-60%.  Prosimy  o  sprecyzowanie  wymagań
dotyczących centrali. 

Odpowiedź: Właściwe parametry centrali wentylacyjnej zostały podane w dokumentacji.
Karta doboru nie uwzględniała wszystkich wymogów.
Parametry centrali:
-nawiew - 2250 m3/h   600 Pa
- wywiew - 1900 m3/h   450 Pa
- wymagane osuszanie i nawilżanie - nawiewane powietrze o wilgotności
40-60%, temp. nawiewu +22 st.C (+/- 5 st.C)
- źródło ciepła i chłodu - agregat freonowy.

   

Z poważaniem


