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Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/05/2020

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”nr postępowania ZAM/05/2020.

Zgodnie z art.38.1.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – Dz.
Ustaw 2019, poz.1843 z późn.zm. Zamawiający dokonuje odpowiedzi na zadane pytania SIWZ i modyfikacji w
poniższym zakresie;

Zał. 2 – PFU
1.

PANEL NADŁÓŻKOWY

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nadłóżkowy o głębokości 105 mm?
ODPOWIEDŹ; Tak, dopuszczamy.
Pytanie 2

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nadłóżkowy o przekroju prostokąta? Oferowane rozwiązanie
zapewnia umieszczenia na froncie panelu motywu dekoracyjnego typu fototapeta.
ODPOWIEDŹ; Nie dopuszczamy ze względu na wymagania higieniczne.
Pytanie 3

3. Z uwagi na wybór opcji umieszczenia na panelu motywu dekoracyjnego nie ma możliwości instalacji szyny
technicznej w korpusie panelu. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści szynę techniczną 25x10 mm na
akcesoria z możliwością montażu ściennego w miejscu dogodnym dla Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ; Nie dopuszczamy.
Pytanie 4

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nadłóżkowy z nabudowanymi gniazdami elektrycznymi i
teletechnicznymi?
ODPOWIEDŹ; Nie dopuszczamy.

2.

SYSTEM PRZYZYWOWY

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści system przyzywowy o poniższym opisie;

System w pełni monitorowany, wszystkie awarie sprzętowe są automatycznie rejestrowane na urządzeniach
Oprogramowanie zarządzające systemem i dodatkowymi funkcjami
System wykonany z materiału objętościowo antybakteryjnego, tworzywo ABS
Sprawdzenie poprawności działania elementów systemu max co 15s
Natychmiastowe zgłaszanie awarii elementów systemu
Zapamiętywanie aktualnych wezwań i alarmów podczas awarii systemu
Potrzymanie bateryjne systemu przynajmniej 1h od momentu zaniknięcia zasilania
Ponowne wyświetlanie komunikatów po przywróceniu zasilania
Możliwość komunikacji głosowej z dyżurek do sal pacjentów
Konstrukcja systemu uniemożliwia skasowanie alarmu w innym miejscu, niż miejsce jego wygenerowania
Możliwość odłożenia wezwania, które zostanie wznowione po określonym czasie
Możliwość tworzenia powiązań i przekierowywania wezwań między dyżurkami
Salowy terminal komunikacyjny
Ekran dotykowy, rozdzielczość 640x480
Wbudowany głośnik i mikrofon
Wyświetlacz korytarzowy dwustronny
Wymiary min. 547x116x25 mm
Źródło światła: LED
Wezwania uporządkowane według priorytetu zgodnego z normą DIN VDE 8034
Widoczność z odl. 25 m
Lampa sygnalizacyjna LED
Źródło światła: LED
3-kolorowa sygnalizacja (białe, czerwone, zielone)
Widoczność przy oświetleniu od 5 do 500 lx
Wymiary min 71x71x45 mm
Funkcja kontroli rozłączenia
Wyposażone w przycisk przywołania, kasowania/obecności
Dostosowane do montażu w panelu medycznym
Wezwanie w razie wypięcia manipulatora
Manipulator pacjenta
3 metrowy kabel
Możliwość komunikacji głosowej
Stopień ochrony min. IP34
Przycisk przywoławczy pociągany
Długość sznurka: min. 3m,
Stacja pielęgniarska z ekranem dotykowym i komunikacją głosową
Dotykowy konfigurowalny ekran, rozdzielczość 640x480
Komunikacja głosowa z poszczególnymi salami i dyżurkami
Gniazdo USB do instalacji oprogramowania lub aktualizacji
Przycisk przywołania, obecności/kasowania w toaletach
Przyciski wyposażone w lampki potwierdzające zadziałanie
Przycisk przywoławczy z diodą ułatwiającą lokalizację w nocy
Oprogramowanie do rejestracji zdarzeń w systemie
Przechowywanie rejestrów wezwań, alarmów, wiadomości, obecności, połączeń głosowych, zmian, błędów
Filtrowanie danych według potrzeb
Możliwość eksportu raportów do pliku programu Excel i inne

ODPOWIEDŹ; Tak, dopuszczamy.
Pytanie 6

W związku z faktem, iż w PFU opisane są Mosty medyczne z przeznaczeniem na salę pooperacyjną , a w Zał. nr
9 do SIWZ ( rzut ) w zakresie opracowania zaznaczonym kolorem czerwonym nie występuje Sala pooperacyjna,
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Mosty medyczne należy również wycenić ? Jeśli tak to prosimy o
podanie ilości .
ODPOWIEDŹ; Tak. Mosty medyczne należy wycenić w ilości 3 (trzech) kompletów.
Pytanie 7

Czy lampa zabiegowa wymieniona w PFU wchodzi również w zakres tego postępowania przetargowego i czy
należy ją wycenić ?
ODPOWIEDŹ; Nie. Lampa zabiegowa nie wchodzi w zakres postępowania i nie należy jej wyceniać.
Pytanie 8

Czy przewidziane w PFU punkty dystrybucyjne sieci strukturalnej FD 51 i FD 52 winny być w ramach w/w
postępowania wyposażone w elementy aktywne?
Jeżeli tak, to prosimy o określenie specyfikacji elementów aktywnych z określaniem ilości.

ODPOWIEDŹ; Tak, w zakresie niezbędnym do integracji z sieciami szpitalnymi. Ilości zgodnie z opracowaniem
projektowym Wykonawcy.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Pytanie 9
Wnosimy o zmianę warunków płatności wg § 3 Istotnych Postanowień Umowy za realizowane roboty w oparciu
o procentowe zaawansowanie prac: za I etap 25%, za II etap 30%, za III etap 30% i za IV etap 15% wykonanych z
14 dniowym terminem płatności.
ODPOWIEDŹ; Wyrażamy zgodę na ; „ ..płatności wg § 3 Istotnych Postanowień Umowy za realizowane roboty w
oparciu o procentowe zaawansowanie prac: za I etap 25%, za II etap 30%, za III etap 30% i za IV etap 15%
wykonanych z 30 dniowym terminem płatności”.
Pytanie 10
Wnosimy o zmianę warunków § 8 p.1 Istotnych Warunków Umowy w wysokości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z 5% na 3%.
ODPOWIEDŹ; Nie wyrażamy zgody.
Pytanie 11
Zwracamy się z prośbą o zmianę brzemienia §6 ust. 4 Istotnych Warunków Umowy na przyjęcie 7 dniowego w
miejsce 14 dniowego okresu uważanego za akceptację projektu umowy, lub jej zmiany.
ODPOWIEDŹ; Wyrażamy zgodę.
Pytanie 12
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w §13 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy słów „i niebezpieczeństwo”
ODPOWIEDŹ; Wyrażamy zgodę.
Pytanie 13
Wnosimy o wykreślenie w §14 ust. 15 pkt. 1) Istotnych Postanowień Umowy.
ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.
Pytanie 14
Zawracamy się o modyfikację § 15 ust. 1 Istotnych Warunków Umowy poprzez ustalenie, iż przeniesienie
własności dokumentacji projektowej i praw autorskich następuje z chwilą dokonania zapłaty za dokumentację
projektową przez Zamawiającego.”
ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.
Pytanie 15
Wnosimy o zawarcie w § 10 Istotnych Warunków 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.
Pytanie 16
Wnosimy o wprowadzenie do § 10 Istotnych Warunków Umowy zapisu: ust.4 ,,Wykonawca ma prawo odstąpić
od umowy po upływie 7 dniowego bezskutecznego wezwania w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą
umówionego wynagrodzenia powyżej 7 dni ’’.
ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody.
Pytanie 17
Czy Zamawiający w przypadku nie skrócenia terminu płatności do 14 dni i utrzymania terminu płatności 60 dni
wg § 3 Istotnych Postanowień Umowy wyrazi zgodę na cesję jawną wymaganych płatności na rzecz instytucji
bankowej?
ODPOWIEDŹ; Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

POZOSTAŁE
Pytanie 18
Według punktu 14.5 SIWZu – kryteria oceny ofert – kryterium powierzchni netto, przedstawienie mniejszej
powierzchni netto daje oferentowi większą punktację niż oferentowi ,który zadeklaruje większą powierzchnie.
Podejrzewamy, że jest błąd we wzorze liczenia punktów. Wg nas powinno być P=(Po/Pnaj)*15 oraz Pnaj –
powierzchnia najwyższa. Logika podpowiada, że Zamawiającemu zależy jak na największej powierzchni
użytkowej, dlatego należy zmienić wzór na liczenie oceny.
ODPOWIEDŹ; Należy spełnić bezwarunkowo wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w tym zawarte w PFU
będącym załącznikiem do SIWZ. Zamawiającemu zależy na powierzchni użytkowej podanej w PFU. Przy
niemożności uzyskania zadanych wielkości powierzchni, Zamawiający dopuszcza inne wielkości w granicach
podanych w PFU, ale z uwagi na koszty inwestycji i koszty eksploatacji preferuje powierzchnie mniejsze , a nie
większe – spełniające zadane funkcje, zgodne z przepisami i wiedzą techniczną.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
[-] Mariusz Poneta

