
Zamość, dnia 3  lutego 2023 r.

 DZP.3320.93.22  

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.                        

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul.  Aleje  Jana Pawła II  10,  zgodnie z  art.  284 ust.  6  ustawy z dnia  11 września  2019 r.
Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ
opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  materiałów
eksploatacyjnych,  elektrycznych,  hydraulicznych,  budowlanych,  remontowych
dla  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu. 

Pytanie 1: 
„mam pytanie do Państwa przetargu "Dostawa materiałów eksploatacyjnych, elektrycznych,
hydraulicznych, budowlanych, remontowych"
w punktach od 11 -14  są  filtry  do  klimatyzacji  jednak  nigdzie,  ani  w opisie  przedmiotu
zamówienia, ani w formularzach nie mogę znaleźć informacji o tych filtrach.

Bardzo proszę o nakierowanie mnie gdzie takie  informacje mogę znaleźć albo o podanie
ilości z wymiarami i klasą filtracji”.

Wyjaśnienie: W załącznikach podane są informacje dotyczące wymiarów oraz klasy filtrów.

Pytanie 2 dot. zadania 11: 
„Proszę o wyjaśnienie :
Zadanie 11:

poz. 11 jaka klasa filtracji?

poz. 13 Filtr kasetowy czy kieszeniowy? , wymiar wskazuje na filtr kasetowy natomiast jest
podana ilość kieszeni (3) z kolei kieszonki na 30mm to raczej mało

poz. 14 jaka klasa filtracji”.

Wyjaśnienie: poz. 11= klasa G2 lub G3; poz. 13 = kasetowy; poz. 14 = klasa G3.

Pytanie 3 dot. zadania 14:
„Proszę o wyjaśnienie : Zadanie 14. poz. 17 czy chodzi o matę filtracyjną ? G4 220g”.
Wyjaśnienie: Tak. Chodzi o matę filtracyjną, gramatura co najmniej 200 g.
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Pytanie 4 dot. zadania 37:
„Czy zamawiający dopuszcza w zadaniu Nr37 następujące kolory płyt;
Poz1-płyta biała frontowa 0101
Poz 2- płyta manhattan szary 0540
Poz.3- płyta buk artisan perłowy K012
Poz 4 - blat Juan 4019 mat metallico dł.4,20
Poz5 -blat k217 andromeda biała dł.4,10
Poz.14  zamek  kwadratowy  SISO  tańszy  zamiast  zamka  LOB  ZMB1,  który  braliście
wcześniej”.
Wyjaśnienie:  Poz.1=Tak;  Poz.2=Tak;  Poz.3=Tak;  Poz.4=Tak;  Poz.5=Tak;
Poz.14= Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dot. zadania 29:
„Część 29 Zamawiający wymaga dostarczenia: przyłącze giętkie do rampy butlowej podtl.
Azotu dł 85 cm 
Czy zamawiający dopuści: przyłącze giętkie do rampy butlowej podtl. Azotu dł 150cm”.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dot. zadania 1:
„Proszę  o  informację  odnośnie  postępowania  nr  DZP.3320.93.22-Zadanie  nr  1-  części  do
przenośnika PZ 350 tj.

- zgrzebło – czy zgrzebło jest proste czy może gięte ? długość 176 mm? Grubość blachy 
zgrzebła 10 mm?
- czy koło prowadzące jest żeliwne czy może stalowe, z łożyskowaniem czy bez? proszę o 
zdjęcie
- koło transportowe pełne wymiar wewnętrzny fi 75?

I mają to być wyłącznie same koła bez wałów?”.

Wyjaśnienie:  Zgrzebło  proste,  długość  176  mm,  grubość  blachy  zgrzebła  10  mm.;
Koło  prowadzące  jest  stalowe  z  łożyskowaniem,  łożysko  3312.;  Koło  transportowe
tzw. „Gwiazda” średnica wewnętrzna 75 mm.; Dostawa kół bez wałów.

Pytanie 7 dot. zadania 18:
„Zadanie 18 Poz 19. Proszę o podanie jakiej mocy ma być taśma Poz 21. Proszę o podanie
parametrów oprawy Poz 22. Proszę o podanie mocy oprawy”.
Wyjaśnienie: Poz. 19=3W; Poz.21=1W, IP65; Poz.22= oprawa dł. 120cm bez świetlówek do
montażu 2 szt. świetlówek LED 18 W.

Pytanie 8 dot. zadania 19:
„Zad 19 Poz 9. Proszę o podanie wymiarów listwy”.
Wyjaśnienie: 2,5cm x 1,5 cm.

Pytanie 9 dot. zadania 20:
„Zadanie 20 Poz 36.Prosze o podanie dokładnej pojemności”.
Wyjaśnienie: opakowanie 290 ml.
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Pytanie 10 dot. zadania 17:
„Zadanie 17:
a) pozycje 1,  2 – proszę o wyjaśnienie czy dane łączniki  mają być podtynkowe,  seria do

ramek czy zespolone razem z ramką ?
b) pozycje 5, 6, 7, 8, 13, 14 – proszę o wyjaśnienie czy dane łączniki mają być jako całość z

ramką czy do ramek? Ramki zostały wymienione w poz. 10 ale ich ilość jest niezgodna z
pozostałymi łącznikami?.”

Wyjaśnienie: a) pozycja 1,2 – łączniki podtynkowe, do ramek; b) pozycja 5,6, 7, 8, 13, 14
podane łączniki przystosowane mają być do ramek.

Pytanie 11 dot. zadania 18:
„Zadanie 18:
a. Pozycja 9 świetlówka 56W – świetlówki 56W nie występują, czy Zamawiającemu chodziło

o 58W?
b. Pozycja 19 taśma led – proszę o określenie mocy oraz barwy taśmy.
c. Pozycja 21 oprawa awaryjna LED ECO – proszę o określenie parametrów lampy: ilość

Watt, jakie IP, czas świecenia awaryjnego.
d. Pozycja 22 oprawa oświetleniowa 230V klosz mleczny – proszę o określenie parametrów

lampy - kształt, moc czy itp.
e. Pozycja  23  oprawa LED OPPS –  proszę  o  określenie  wszystkich  parametrów oprawy,

wzoru itp. Pod tym symbolem LED OPPS nie występuje żadna oprawa.
f. Pozycje 24, 25, 26, 27 oprawki 511, 512, 504, 503 są wycofane z produkcji i sprzedaży,

brak zamienników”.
Wyjaśnienie: a) świetlówka liniowa 58W; b) Pozycja 19 - 1m=3W, neutral white; c) Pozycja
21-1W,  IP65,  czas  świecenia  awaryjnego  3H;  d)Pozycja  22-oprawa pod  dwie  świetlówki
LED18W,  120cm;  e)  Pozycja  23-oprawa  oświetleniowa  pod  dwie  świetlówki  T8  LED,
120 cm,  klosz  mleczny,  IP 20;  f)  Pozycja   24,  25,  26,  27-  Zamawiający usuwa z  opisu
przedmiotu zamówienia dla zadania 18 pozycję  24, 25, 26, 27.

Pytanie 12:
„Czy Zamawiający oczekuje złożenia przedmiotowych środków dowodowych?”.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie 13 dot. zadania 19:
„Zadanie 19 Poz 12 , Proszę o podanie rozmiaru tulejki”.
Wyjaśnienie: Tulejka kablowa izolowana Hi, fi 16.

Pytanie 14 dot. zadania 19:
„a.  poz.5. rękawice dielektryczne – proszę  o określenie typu, rozmiaru itp. Czy mają to być

zwykłe rękawice dielektryczne czy elektroizolacyjne, ile kV?
b.  poz.6. półbuty gumowe – czy to mają być zwykłe półbuty czy elektroizolacyjne? Ile kV?
c.  poz.8. opaska kablowa 290x4,5 – czy Zamawiający dopuszcza opaskę 300x4,8 ?
d.  poz.9. listwa kablowa – proszę o określenie rozmiarów listwy.
e.  poz.11.  złączka wago 1,5-2,5 - proszę o określenie rodzaju złączki:  drut czy linka? Ilu

miejscowa 2,3,4,5 ?
f.  poz.12. tulejka izolowana HI – proszę o określenie rozmiarów tulejek”.
Wyjaśnienie:  a)poz.5-rękawice  elektroizolacyjne  ELSEC  2,5  kV,  klasa  00  PN-EN
60903:2006,  rozmiar  9-L.;  b)poz.6  –  buty  elektroizolacyjne  20  KV,  klasa  2.;
c)poz,8-dopuszczalna  jest  opaska  300x4,8.;  d)poz.9-  złączka  wago  1,5x2,5cm  linka,
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4-miejscowa..;  e)poz.11-  złączka  wago  do  drutu,  do  4  miejsc.;  f)poz  12-tulejka  kablowa
izlowana Hi, fi 16.

Pytanie 15 dot. zadania 20:
„Na podstawie artykułu 284 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz. U. z 2022r., poz.
1710  ze  zm.]  zwracamy  się  o  udzielenie  wyjaśnień  do  zadania  20 przedmiotowego
postępowania:
• poz. 30 torba narzędziowa monterska 11 cali – żaden z producentów nie określa toreb w

calach.  Proszę  o  doprecyzowanie  parametrów,  m.  in.  wskazanie  wyglądu,  materiału,
wyposażenia, rozmiaru, itp.

• poz. 32 wielofunkcyjny tester miernik napięcia - pod tą nazwą ukrywa się bardzo dużo
produktów, proszę  o doprecyzowanie wymagań, kształt, itp.

• poz. 39 ogranicznik przepięć T2 1P TN/TT 40kA SPS115 -  produkt pod tym symbolem nie
jest  już  produkowany.  Czy Zamawiający zgadza  się  na  inny produkt  o  takich  samych
parametrach?.”

Wyjaśnienie:  poz.30-  wykonana  z  wytrzymałej  tkaniny  600x600  Denier,  rozmiary
44,7x27,5x23,5cm. Otwarta torba stojąca. Regulowany pasek na ramie. W większej części
kolor  czarny.;  poz.  32-wymiary  miernika  272x85x31mm,  rozmiar  wyświetlacza
73,5x35,5mm, zasilanie 2x1,5V(RO3), waga 280g, zakresy pomiarowe od 6V do 690V, test
ciągłości  obwodu,  test  RCD.;  poz.  39-Zamawiający  zgadza  się  na  inny produkt  o  takich
samych parametrach.

Pytanie 16 dot. zadania 4:
„Część  4,  poz.  1  –  pompa  samozasysająca,  wirowa,  stosowana  do  pompowania  wody
o temperaturze do 110C, pompa wyposażona w sprzęgło, pięciostopniowa, wydajność 6m3/h,
wykonana z żeliwa, uszczelnienie sznurowe, połączenia kołnierzowe.
Bardzo  proszę  o  doprecyzowanie  parametrów  ciśnienia  pracy,  oraz  ciśnienia  na  króćcu
ssawnym pompy”.
Wyjaśnienie: Pompa zasilana jest ze zbiornika umieszczonego na wysokości około 4m nad
pompą.  Ciśnienie robocze  maksymalnie  do 2,0 MPa.  Króćce  pompy DN 40,  moc silnika
7,5kW.

Pytanie 17 dot. zadania 4:
„Część  4,  poz.  4  –  Pompa  obiegowa z  trzema stopniami  prędkości,  stosowana  do  wody
o temp. maks. 120C, maksymalne ciśnienie 10 bar. Pompa z mokrym wirnikiem. Wydajność
max 10m3/h.
Bardzo proszę o doprecyzowanie parametru ciśnienia pracy.
Wyjaśnienie:  Ciśnienie czynnika technologicznego w którym pracuje pompa maksymalnie
0,6 MPa.

Pytanie 18 dot. zadania 18:
„Zadanie 18 poz.8 jaka moc świetlówki oraz barwa światła?. poz.10 jedyna dostępna wersja
PL-S poz. 19 jaka moc W/m oraz barwa ?”.
Wyjaśnienie:  poz.8-  moc  świetlówki  18  W,  barwa  neutralna,  długość  120  cm;
poz.10- zapotrzebowanie jest na świetlówkę PL-S, 2P, 11W, 900lm, 840.; poz.19- 4,8W-1m,
4500K biała neutralna.

Pytanie 19 dot. zadania 19:
„zad.19 poz. 5i 6 jakie parametry? poz.9 jakie wymiary? poz.11 na ile przewodów złączka ?
poz.12 jaki rozmiar tuleiki ? na ile przewodów?”.
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Wyjaśnienie:  poz.5-  rękawice  elektroizolacyjne  ELSEC  2,5kV,  klasa  00.;  poz.6-półbuty
elektroizolacyjne  20KV,  klasa  2;  poz.  9  wymiary  25mmx15mm;  poz.11-  złączka  na
4 przewody; poz.12 – tulejka kablowa izolowana fi 6, pojedyńcza.

Pytanie 20 dot. zadania 18:
„Proszę o informację co zrobić w przypadku braku dostępności produktów u producentów
dotyczy: zad.18 poz.6, 10, 24, 25, 26, 27”.
Wyjaśnienie: Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 18 pozycję  6,
10, 24, 25, 26, 27.

Pytanie 21 dot. zadania 37:
„Część 37, poz.4 Blat, rozmiar 600mmx38mmx4110mm, kolor platyna
Bardzo  proszę  o  doprecyzowanie  koloru  blatu.  Kolor  platyna  jest  dekorem  wycofanym
z ofert.
Wyjaśnienie: ciemny szary, metalik.

Adam Fimiarz 
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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