
 Zamość, dnia 02  marca 2018 r.

AG.ZP.3320.9.02387.18

dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

                 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o
wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do
przetargu  nieograniczonego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Dobudowa
budynku  trzykondygnacyjnego  z  podpiwniczeniem  do  bloku  „A”  wraz  z
przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla
Oddziału Kardiologicznego”.  Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

1. W przedmiarze wymieniono w dwu zadaniach  łącznie 8 sztuk lamp zabiegowych na
rysunkach oznaczono 2 szt. takich lamp. Ile sztuk lamp zabiegowych należy przyjąć do
oferty, czy lampy operacyjne w całości są dostawą Inwestora  ?
Wyjaśnienie:  Do oferty należy przyjąć ilość lamp określoną w przedmiarach. Lampy
zabiegowe  wymienione  w  przedmiarach  montowane  zostaną  w  gabinetach  przyjęć  i
zabiegowym, zlokalizowanych na parterze – pomieszczenia: 0.17, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14,
0.15, 0.16, 0.18. Lampy są dostawą inwestora.  

2.  W  przedmiarze  lampę  zabiegową   nazwano  „lampa  badawczo  –  zabiegowa
bezcieniowa LDE 3 x 10W”, na rysunkach projektu lampy zabiegowe opisano „sufitowa
lampa  operacyjna  mocy  0,48  W,  z  samo  podtrzymaniem,  z  kamerą  medyczną  i
monitoringiem medycznym 4 szt” oraz „sufitowa lampa operacyjna mocy 0,48 W, z samo
podtrzymaniem,  zasilana  z  dwu  obwodów  rezerwowanych  z  kamerą  medyczną  i
monitoringiem  medycznym  4  szt”  oraz  „zestaw  dwu  lamp  operacyjnych  na  jednym
zawiesiu o mocy 0,06 kW z samo podtrzymaniem 4 szt. Jaki typ lamp przyjąć do oferty
lub proszę o dokładną specyfikację przedmiotowych lamp.   
Wyjaśnienie:  Należy traktować opisy lamp operacyjnych tak jak podano na rysunkach
projektów. Wymienione w przedmiarze: „lampa badawczo – zabiegowa bezcieniowa LDE
3x10W” są to lampy przeznaczone do montażu w gabinetach przyjęć o parametrach:
- lampa badawczo – zabiegowa z „gęsią szyją” o mocy 3 x 10W
- napięcie wejściowe 220 – 230 V,
- napięcie wyjściowe 12 V,
- temperatura barowa 4750 K.

3. W rozdzielniach 2ROr i 3ROr i TSRa-2 zastosowano transformatory separacyjne 4kVA
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i 5 kVA, z opisu na schemacie transformatora wynika, że zastosowano urządzenia firmy
Bender.  W całym szpitalu obecnie stosuje się tylko urządzenia dla instalacji  IT firmy
Bender.  Czy w ofercie  można przyjąć urządzenia separacyjne i  kontroli  izolacji  innej
firmy Polmed. Deklaracja i dokument porównawczy w załączeniu (dokumenty nie zostały
załączone).
Wyjaśnienie:  W  wymienionych  rozdzielnicach  należy  instalować  transformatory
separacyjne w standardzie istniejącym w Szpitalu tj. firmy Bender lub lepsze.

4.  W  przedmiarach  nie  ujęto  kolumn  oznaczonych  na  rysunkach  sufitowa  kolumna
uniwersalna  z  lampą  i  osłoną  radiologiczną  i  gniazdami  230V  oraz  gniazdami
ekwipotencjalnymi. Czy te kolumny są dostawą Inwestora ?  
Wyjaśnienie:  Wymienione  kolumny  będą  ujęte  w  oddzielnym  postępowaniu
przetargowym.

5.  W przedmiarach  nie  ujęto  paneli  przyłóżkowych  na  rysunkach  oznaczono  montaż
paneli. Czy panele nad łóżkowe są dostawą Inwestora ?
Wyjaśnienie: Wymienione panele będą ujęte w oddzielnym postępowaniu przetargowym.

6. Instalacja „systemu kolejowego”. Na rysunkach poglądowych i opisie systemu podano
montaż  „konsoli  przywoławczych  Qm-pad”  na  schematach,  planach  instalacji  oraz  w
przedmiarach nie ujęto tych elementów systemu. Czy Inwestor zmieni przedmiar w tym
zakresie ?
Wyjaśnienie: Inwestor nie zmieni przedmiaru w tym zakresie.

7. W opisie instalacji ujęto konieczność dostosowania mocy stacji transformatorowej do
nowej  zwiększonej  mocy  projektowanego  budynku.  Czy  urządzenia  dla  zwiększenia
mocy są ujęte w innym etapie budowy ?
Wyjaśnienie:  Urządzenia  dla  zwiększenia  mocy  (modernizacja  stacji  trafo)  będą  w
odrębnych opracowaniach i postępowaniach przetargowych.

8.  Instalacja  SAP.  W projekcie  i  przedmiarze  zastosowane  urządzenia  firmy  Simens.
Projektowany  obiekt  jest  wydzielony  z  całości  szpitala.   Wiemy,  że  w  jednym  z
oddziałów szpitala funkcjonuje  już system SAP firmy Polon. Czy można zastosować
system SAP firmy Polon, który jest równoważny z projektowanym ?
Wyjaśnienie: Zaoferowany system musi być kompatybilny i współpracować z systemem
Siemens, dlatego zaleca się zaoferowanie rozwiązania podanego w projekcie. Zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawca,  który  powołuje się  na  rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. 

9.  Instalacja  przywoławcza.  W  projekcie  i  przedmiarze  zastosowane  urządzenia  tej
instalacji  nie  są  urządzeniami  firmy  ABB.  Wiemy,  że  w  całym  szpitalu  funkcjonuje
system  przywoławczy  ABB.  System  ABB  jest  kompatybilny  z  systemem  ujętym  w
projekcie. Czy można zastosować system przywoławczy firmy ABB  ?
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Wyjaśnienie:  Zaoferowany system musi być kompatybilny i współpracować z innymi
zaprojektowanymi  systemami  np.  kardiomonitoringu,  dlatego  zaleca  się  zaoferowanie
rozwiązania  podanego  w  projekcie.  Zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych
Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

10. Czy na etapie składania ofert zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył do
oferty karty ?
Wyjaśnienie:
Nie.
11.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  system oparty  o  panele  z  wkładkami  wymiennymi,
gdzie  na  wysokości  1U  zakończyć  można  8  lub  12  złączy  kablowych  (łączy
transmisyjnych),  a  na  wysokości  2U  zakończyć  można  24  złącza  kablowe  (łącza
transmisyjne) ?
Wyjaśnienie:
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wyjaśnieniami jej treści.

12. Czy Zamawiający dopuszcza system oparty wyłącznie interface RJ45 i współdzielenie
łącza za pomocą zewnętrznej przystawki ?
Wyjaśnienie:
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek
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