
 

Wołomin, 2019.11.28 

 

Odpowiedź nr 2 do sprawy ZAM/19/2019   

 

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

 
           
 
DOTYCZY:  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  przez Szpital  w  
                  Wołominie pn : Remont V piętra Budynku Głównego na potrzeby Oddziału Chirurgicznego i  
                  Okulistycznego z podziałem na 2 etapy wraz z wyposażeniem i dostawą sprzętu medycznego”- 
                                    nnrr  ppoossttęęppoowwaanniiaa    ZZAAMM//1199//22001199..  
 
 
 

                  Zgodnie z art.38.1.2 i  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz. 
Ustaw 2018, poz.1986 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania SIWZ i modyfikacji w 
poniższym zakresie;    
 
 
Pytanie 1 
Informujemy że winda osobowa w budynku jest bardzo obciążona ruchem związanym z funkcjonowaniem szpitala. Prosimy 
o informacje w jaki sposób będzie możliwy transport materiałów na V piętro. Czy jedynie transport ręczny? 
ODPOWIEDŹ; Główną drogą transportu materiałów niezbędnych do realizacji prac budowlanych są klatki zewnętrzne . 
Dodatkowo Zamawiający udostępni windę towarową [ o niewielkim udźwigu] po wcześniejszym przeszkoleniu pracowników 
Wykonawcy. 

 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie czy centrale wentylacyjne będą umieszczone na dachu budynku. 
ODPOWIEDŹ; TAK. 
 
Pytanie 3 
Czy jest możliwe wykonanie szerokich otworów na dach dla wentylacji mechanicznej.  

ODPOWIEDŹ; w zakresie Wykonawcy w zależności od rozwiązania projektowego. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o informację czy w centralach wentylacyjnych należy zastosować wodny czynnik grzewczy, w takim przypadku 
niezbędne będzie wykonania instalacji ciepła technologicznego poprzez wszystkie kondygnację, piwnice do budynku obok.   

ODPOWIEDŹ; NIE. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o informacje czy istniejące średnice instalacji gazów medycznych jest przystosowana do powiększonej ilości 
punktów odbiorowych, jeśli nie, instalacje należy wykonać do sprężarkowni, tlenowni, stacji pomp próżniowych położonych 
w piwnicach budynku. 

ODPOWIEDŹ; do zbilansowania i rozstrzygnięcia przez Wykonawcę . 
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie wydzielenia pożarowego skrzydła okulistyki oraz skrzydła chirurgii. 

ODPOWIEDŹ; TAK, realizacja w zakresie Wykonawcy. 
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Pytanie 7 
Prosimy o informacje związana z zawężonymi otworami drzwiowymi we wszystkich pomieszczeniach gdzie odbywa się ruch 
pacjentów na łózkach,  zgodnie z   Dz.U.05.116.985 § 51 – min. 1,1 m, z przeprowadzonych oględziny wynika, że powiększenie 
otworów jest bardzo utrudnione.  
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w trybie PZP. 

ODPOWIEDŹ; otwory drzwiowe należy wykonać z szerokością skrzydła 1,1m. 
 
1. Prosimy o podanie ilości punktów poboru próżni. 

ODPOWIEDŹ; 5 punktów. 
 

2. Prosimy o dostarczenie ekspertyzy ppoż. celem określenia stref pożarowych i stosownego doboru materiałów np. ilości 
okien ppoż. do montażu.  

ODPOWIEDŹ; do wglądu u Zamawiającego. 
 
3. Czy na dachu wymagane będzie wykonanie pomostów roboczych do obsługi dla nowobudowanych urządzeń, np. do 

agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych itp. 

ODPOWIEDŹ; NIE. 
 
4. Czy oprócz konieczności wykonania ochrony odgromowej dla nowomontowanych urządzeń konieczne będzie wykonanie 

takiej ochrony dla już istniejących na dachu urządzeń? 

ODPOWIEDŹ; NIE. 
 
5. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca podłączenia nowych mediów docelowych: instalacji wody, prądu, 

próżni, gazów medycznych, co, ct itp. tj. która kondygnacja i lokalizacja np. nazwa lub nr pomieszczenia oraz udzielenie 
informacji czy wiąże się to z koniecznością wykonania dodatkowych zabezpieczeń w istniejącym obiekcie np. przejście 
przez pomieszczenia zabiegowe lub sale operacyjne. 

ODPOWIEDŹ; wszystkie podłączenia do instalacji szpitalnych w ramach modernizowanego piętra , oprócz 
spężonego powietrza prowadzonego z II piętra. 
 
6. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca podłączenia mediów na czas realizacji inwestycji tj. energii 

elektrycznej, woda, ewentualnych pomieszczeń zaplecza dla załogi, która kondygnacja i lokalizacja np. nazwa lub nr 
pomieszczenia.  

ODPOWIEDŹ; do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 
 
7. Wnosimy o zmianę warunków płatności wg § 3 Istotnych Warunków Umowy za realizowane roboty na płatności 

miesięczne w oparciu o procentowe zaawansowanie prac wykonanych z 14 dniowym terminem płatności. 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody. 
 
8. Prosimy o potwierdzenie, iż proponowana % (procentowa) płatność realizowana będzie dla obu etapów budowy 

wymienionych w  p.3 SIWZ (przedmiot zamówienia) tak samo w 4 (czterech) etapach, wymienionych w § 3 p.5 a),b),c),d) 
Istotnych Warunków Umowy tj. pierwszy podetap finasowanie w 4 (czterech) % (procentowych) etapach wskazanych w 
§ 3 p.5 a),b),c),d) Istotnych Warunków Umowy i drugi podetap w 4 % etapach w § 3 p.5 a),b),c),d) Istotnych Warunków 
Umowy.  

ODPOWIEDŹ; TAK. 
 
9. W przypadku odmowy ustalenia płatności miesięcznych (wg naszej propozycji wymienionej w punkcie 7) wnosimy o 

ustalenie następujących procentowych płatności etapowych:  
a)=25%, b)=30%, c)=30% d)=15% wymienionych w § 3 p.5 a),b),c),d) Istotnych Warunków Umowy z 14 dniowym terminem 
płatności stosownie dla etapu pierwszego budowy wymienionych w  p.3 SIWZ (przedmiot zamówienia).: 
a)=25%, b)=30%, c)=30% d)=15% 
i etapu drugiego budowy wymienionych w  p.3 SIWZ (przedmiot zamówienia). 
a)=25%, b)=30%, c)=30% d)=15% 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody. 
 

10. Wnosimy o zmianę warunków § 8 p.1 Istotnych Warunków Umowy w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z 10% na 3%. 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ 
 
11. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę brzemienia §6 ust. 4 istotnych postanowień umowy z poniższego: 

„4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt 
Umowy i każdą zmianę projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) 
dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym w art. 143 b ust. 3 ustawy 
Pzp uważa się za akceptację projektu Umowy lub jego zmiany’ 



Na: 
„4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt 
Umowy i każdą zmianę projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni 
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym w art. 143 b ust. 3 ustawy 
Pzp uważa się za akceptację projektu Umowy lub jego zmiany’ 

ODPOWIEDŹ;  wyrażamy zgodę. 
 

12. Wykonawca zawraca się z prośbą o zmianę brzmienia §9 ust. 1 pkt. a) istotnych postanowień umowy z poniższego: 
”1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,1% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w terminie 
realizacji Umowy” 
Na: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,05% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy etap zwłoki w terminie 
realizacji Umowy 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 

13. Wykonawca zawraca się z prośbą o zmianę brzmienia §9 ust. 1 pkt. d) istotnych postanowień umowy z poniższego: 
„d) 10% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 
Na  
d) 5% ceny netto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie w §13 ust. 5 słowa „niebezpieczeństwo” 

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę. 
 
15. Wykonawca wnosi o wykreślenie w §14 ust. 15 pkt. 1) 
ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody. 
 
16. Wykonawca zawraca się o modyfikację § 15 ust. 1 istotnych warunków umowy w poniższym brzmieniu: 

„ Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, przenosi w imieniu własnym i ewentualnych 
Podwykonawców na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie w stosunku do wszelkiej dokumentacji projektowej 
objętej przedmiotem niniejszej umowy na zasadach, o których mowa poniżej. Zamawiającemu przysługuje prawo 
zastosowania dokumentacji projektowej wraz z prawem do wprowadzania modyfikacji. 
Przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, z prawem korzystania w zakresie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.” 
Na: 
„ Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, przenosi w imieniu własnym i ewentualnych 
Podwykonawców na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie w stosunku do wszelkiej dokumentacji projektowej 
objętej przedmiotem niniejszej umowy na zasadach, o których mowa poniżej. Zamawiającemu przysługuje prawo 
zastosowania dokumentacji projektowej wraz z prawem do wprowadzania modyfikacji. Przeniesienie własności 
egzemplarzy dokumentacji projektowej, z prawem korzystania w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
następuje z chwilą dokonania zapłaty za dokumentację projektową przez Zamawiającego.” 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody. 
 

17. Wnosimy o zawarcie w § 10 umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: 
,,każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na mocy 
porozumienia stron’’. Zaznaczamy, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego 
powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek 
prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody. 
 
18. Wnosimy o wprowadzenie do § 10 Umowy zapisu: ,,Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’. 
ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
19. Mając na uwadze fakt, że Państwa zamówienie dotyczy przebudowy istniejącego obiektu, a firma nasza pragnie dołożyć 

należytej staranności dla przygotowania oferty wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.12.2019r. 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający  przesuwa terminu składania ofert na dzień 05.12.2019r. 

 

PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY PO TERMINIE  



 
Dot. Załącznik nr 2.5 

 Neuromonitoring 
PYTANIE nr 1 zał.2.5 pkt. 18 
Czy Zamawiający może sprecyzować, że wymaga oferowania system powiększający uniwersalny o 
powiększeniu min.x2,5 ogniskowa stała (wartość do wyboru od 350 do 500mm) z możliwością użycia własnych 
okularów korekcyjnych? 
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr 2 zał.2.5 pkt. 20 
Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie Lamka LED na klips magnetyczny montowany w dedykowanym miejscu 
systemu powiększającego? 
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr 3 zał.2.5 pkt. 23 
Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, 
dł. min. 4m, 4 kanały z uziemieniem, wielorazowy, nieautoklawowalny ? 
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr 4 zał.2.5 pkt. 23 
Czy Zamawiający może doprecyzować wymóg oferowania sonda bipolarna widelec prosta, autoklawowalna? 
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr 5 zał.2.5 pkt. 26 
Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie wielorazowa kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego 
autoklawowalna z przezroczystym wiekiem, jeżem silikonowym z wymiarami wewnętrznymi dostosowanymi do 
oferowanego kompletu sonda bipolarna i przewód do sondy? 
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 

Zał 2.3.1 - Mikroskop 
PYTANIE nr 6 

 ad 5. Czy Zamawiający dopuści bazę stereoskopii 25 mm dającą widzenie przestrzenne o wyższej jakości  
obrazu niż baza stereoskopii 24 mm ? 
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr  7 

ad 6. Czy Zamawiający dopuści mikroskop operatora  z współosiowym mikroskopem asysty o tej samej bazie 
stereoskopii jak mikroskop operatora z niezależnym powiększeniem i ostrzeniem obrazu. Szybkie 
przestawienie na obie strony mikroskopu operatora , bez odkręcania części mikroskopu?  
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr 8  

ad  9. Czy Zamawiający dopuści głowicę binokularową operatora z regulacją pochylenia w szerszym zakresie od 
0 do 200 stopni, z okularami o wyższej wartości powiększenia 10x ?  
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr  9 

ad 10. Czy Zamawiający dopuści głowicę binokularową asysty z regulacją pochylenia w szerszym zakresie 160 
stopni i okularami o wyższej wartości powiększenia 12,5x ?  
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr  10 

ad 12. Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowany fokus 50 mm i moduł xy 60x60 mm ? 
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr  11 

ad 13.  Czy Zamawiający dopuści mechaniczne pochylanie głowicy w szerszym zakresie tj. od -70 do +90 stopni i 
przez precyzyjną przekładnię w zakresie +/- 10 stopni.  



ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr  12 

ad 15 Czy Zamawiający dopuści zapis parametru oświetlenia w tym punkcie o treści: Oświetlenie światłowodowe 
oddalające źródło ciepła od pola operacyjnego. Oświetlenie 2 wiązkowe z źródła halogenowego lub diodowego z 
ciągłą  regulacją kata oświetlenia osiowego. Wbudowane filtry IR oraz UV. Oświetlenie szczelinowe z 
możliwością przesuwu szczeliny.  
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
PYTANIE nr  13 

ad 18 Czy Zamawiający dopuści kamerę 3xCMOS  1920 X 1080 z możliwością nagrywania na dysk zewnętrzny ?  
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

[-] Mariusz Poneta 

 


