
       
DZP.3320.74.21 Zamość, dnia 26 stycznia 2022 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków  zamówienia  opracowanej  do postępowania  o  udzielenie  zamówienia
pn. Rozbudowa stacji  zgazowania ciekłego tlenu medycznego poprzez zakup i montaż
zbiornika wraz z wyposażeniem w związku z COVID-19.  Poniżej podajemy treść pytań
i wyjaśnień:

Pytanie:
„Prosimy  o  informację  czy  po  stronie  Wykonawcy  jest  wykonanie  mapy  do  celów
projektowych czy jest ona dostępna u Zamawiającego?”
Wyjaśnienie:  Zgodnie z pkt.  2.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania mapy do celów projektowych. Zamawiający nie posiada aktualnej
mapy.

Pytania dot. Włączenie nowego układu do BMS szpitala:
Prosimy  o  doprecyzowanie,  co  Zamawiający  miał  na  myśli  poprzez  umieszczenie
w wymaganiach  informacji:  „wykupi  licencję  rozszerzającą  (od  kogo?)  uwzględniającą
dodatkową iloś punktów ze zmiennymi do systemu”?”
„Prosimy o  wyjaśnienie,  co  Zamawiający  miał  na  myśli  poprzez  zapis  „opracować  nowe
maski  graficzne  w  systemie  wraz  ze  zdefiniowaniem  i  wprowadzeniem  punktów
systemowych dla układów automatyki”?”
Wyjaśnienie: Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego w budynku tlenowni sterownika
swobodnie programowalnego (typ EXCEL 100 Honeywell, system version 2.07.08, wolnych
10programowalnych wejść analogowych AI) po jego uprzedniej konfiguracji uwzględniającej
minimum dwa projektowane dodatkowe punkty monitorujące (ciśnienie i ilość ciekłego tlenu
w zbiorniku). W systemie monitoringu EBI R500 posiadamy zabezpieczoną ilość punktów
dla monitoringu dodatkowego zbiornika tlenu, wykup dodatkowej licencji nie jest konieczny.
Konieczna  będzie  konfiguracja  istniejącego  systemu  EBI  pod  kątem  włączenia
i zobrazowania  (tzw.  maski  graficzne)  dwóch  ww.  dodatkowych  punktów  na  stanowisku
dyspozytora. 

Jednocześnie, stosownie do art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, zostaje zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:
- nowy termin składania ofert to 7 lutego 2022 r. godz. 11:00
- nowy termin otwarcia ofert to 7 lutego 2022 r. godz. 12:00
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Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 marca
2022 r. (30 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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