SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

Szpital imienia
doktora Roberta Kocha

Wolsztyn, dnia 01.07.2016r.

Wykonawcy
Znak: SPZOZ/DZPiZ/135/2016
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6
do Wykonawców w postępowaniu nr PN/13/2016
Dotyczy: Postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
ZDROWIA Z DNIA 26.06.2012R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
LECZNICZĄ (DZ. U. 2012, POZ. 739)”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 22 grudnia
2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak
następuje.
Pytanie 1
Prosimy o informację, jaki jest zakres dostaw wyposażenia w sprzęt i urządzenia, meble jest po stronie
wykonawcy.
Odpowiedź 1
Wyposażenie w specyfikacji ST22.0 - nie jest objęte przetargiem Z wyposażenia w ST21.0 przetargiem objęte jest
: - Poręcze i odbojoporęcze na korytarzach - Narożniki ochronne gumowe - Odbojnice na ścianach - Odbojnice na
ścianach sal łóżkowych - Mosty zasilające do sal operacyjnych i wzmożonego nadzoru - Uchwyty dla
niepełnosprawnych - Trzy dźwigi szpitalne - Profile dylatacyjne opisane w ST 8.0 - Negatoskop cyfrowy do sal
operacyjnych z klawiaturą medyczną odporną na mycie i dezynfekcje Nie są objęte przedmiotem zamówienia: Przelotowa automatyczna myjnia – dezynfektor z programem dezynfekcji termiczno-chemicznej do łóżek, - Myjkadezynfektor do basenów i kaczek z przeznaczeniem do izolatek - Myjka-dezynfektor do basenów i kaczek z
przeznaczeniem do brudowników - Stół roboczy - Stół basenowy - komora zlewozmywakowa + komora umywalki
60x80-100x85cm - Zmywarka do naczyń - Kuchenka mikrofalowa - Dozowniki do mydła w płynie, środka
dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz - Lampy operacyjne bezcieniowa LED 2x 2-ramienne
wiszące 120 i 160KLux - Lampa bezcieniowa wisząca LED 2-ramienna 140KLux - lampy zabiegowe LED 2ramienne wiszące 45kLux - Panele zasilające przyłóżkowe z gazami medycznymi i instalacja oświetleniową
gniazdowa i przywoławczą - Negatoskop 1 –ekran 36x43 (cyfrowy i 1 polowy -ekran 45x180 - Lada recepcyjna
(punkty pielęgniarskie).
Pytanie 5
Czy przy obliczaniu wydajności instalacji gazów medycznych przekroje rur tlenu medycznego, podtlenku azotu,
dwutlenku węgla, sprężonego powietrza, próżni przyjęto prawidłowe współczynniki, a co za tym idzie przekroje rur?

Odpowiedź 5
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Przedmiot zamówienia został określony dokumentacją projektową i taki zakres należy ująć w ofercie.
Pytanie 12
Proszę o potwierdzenie, że mosty, panele przyłóżkowe i punkty poboru nie są przedmiotem tego zamówienia na tym
etapie.
Odpowiedź 12
Zamówieniem objęte są: - Poręcze i odbojoporęcze na korytarzach - Narożniki ochronne gumowe - Odbojnice na
ścianach - Odbojnice na ścianach sal łóżkowych - Mosty zasilające do sal operacyjnych i wzmożonego nadzoru Uchwyty dla niepełnosprawnych - Trzy dźwigi szpitalne - Profile dylatacyjne opisane w ST 8.0 - Negatoskop
cyfrowy do sal operacyjnych z klawiaturą medyczną odporną na mycie i dezynfekcje Nie są objęte zamówieniem: Przelotowa automatyczna myjnia – dezynfektor z programem dezynfekcji termiczno-chemicznej do łóżek, - Myjkadezynfektor do basenów i kaczek z przeznaczeniem do izolatek - Myjka-dezynfektor do basenów i kaczek z
przeznaczeniem do brudowników - Stół roboczy - Stół basenowy - komora zlewozmywakowa + komora umywalki
60x80-100x85cm - Zmywarka do naczyń - Kuchenka mikrofalowa - Dozowniki do mydła w płynie, środka
dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz - Lampy operacyjne bezcieniowa LED 2x 2-ramienne
wiszące 120 i 160KLux - Lampa bezcieniowa wisząca LED 2-ramienna 140KLux - lampy zabiegowe LED 2ramienne wiszące 45kLux - Panele zasilające przyłóżkowe z gazami medycznymi i instalacja oświetleniową
gniazdowa i przywoławczą - Negatoskop 1 –ekran 36x43 (cyfrowy i 1 polowy -ekran 45x180 - Lada recepcyjna
(punkty pielęgniarskie).
Pytanie 13
Proszę o odpowiedź czy instalacja zewnętrzna gazów medycznych wraz z rozprężalnią dwutlenku węgla i
podtlenku azotu jest przedmiotem tego zamówienia?
Odpowiedź 13
Instalacja zewnętrzna gazów medycznych wraz z rozprężalnią dwutlenku węgla i podtlenku azotu jest objęta
zamówieniem. Zamawiający uzupełnił dokumentację w tym zakresie.
Pytanie 15
Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne równoważne w zakresie doboru urządzeń
systemu sieci IT spełniających podstawowe założenia techniczne, funkcjonalne i użytkowe ponieważ szereg
wymagań zawartych w opisie technicznym jedynie ograniczają konkurencję spełniając przy tym założenia
urządzeń jednej firmy nie dając przy tym użytkownikowi istotnych dodatkowych korzyści co stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji i jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.
Odpowiedź 15
Zamówieniem nie są objęte systemy: Kontroli dostępu (za wyjątkiem wyposażenia stolarki i ślusarki), CCTV IP wraz
z rozwiązaniami do analizy obrazu, interkomowy i łączności bezprzewodowej oraz system integrujący ww.
systemy. W pozostały zakresie Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

a.
b.
c.
d.
e.

Pytanie 16
W opisie do projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych nie pojawia się opis wyposażenia ściennych
paneli nadłóżkowych oraz sufitowych mostów. Skrócony opis wyposażenia paneli i mostów jest zawarty na projektach
wykonawczych instalacji gazów medycznych dla każdego pomieszczenia. Proszę o informację czy do wyceny
należy przyjąć skrócony opis wyposażenia ściennych paneli nadłóżkowych i sufitowych mostów pobrany z projektu
wykonawczego do instalacji gazów medycznych czy Zamawiający przedstawi szczegółowe wymagania dla
ściennych paneli nadłóżkowych i sufitowych mostów zawierający:
ilość i rodzaj gniazd poboru gazów medycznych,
ilość i rodzaj gniazd elektrycznych i teletechnicznych,
rodzaj i parametry oświetlenia oraz sposób sterowania oświetleniem,
parametry wyposażenia dodatkowego takiego jak: wieszaki, półki, półki z szufladą,
miejsca montażu.
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Odpowiedź 16
Szczegółowy opis medycznych jednostek zasilających opisano w ST.21 i projekcie wykonawczym architektury.
Mosty zasilające do sal operacyjnych i wzmożonego nadzoru są objęte zamówieniem. Panele zasilające
przyłóżkowe z gazami medycznymi i instalacja oświetleniową gniazdowa i przywoławczą nie są objęte zamówieniem.
Instalacje należy zakończyć zgodnie z pkt. 3.8.1 Załącznika nr 9 do SIWZ.
Pytanie 20
Umowa par. 6 ust. 5.5
W związku z tym, że Zamawiający zamierza rozliczać się z wykonawcą na podstawie miesięcznych przerobów robót
prosimy, mając na względzie przewidywany okres spełnienia zobowiązania (8 miesięcy) o jasne i precyzyjne
wyjaśnienie zapisów umowy w par. 6 ust. 5.6 oraz w par. 13 ust. 1A i 1B. W jaki sposób Zamawiający zamierza
rozliczać ( i zapłacić wynagrodzenie z tego tytułu ) roboty w 2016 roku jeśli ich wartość przekroczy 3 mln złotych?
Odpowiedź 20
W zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy w par.14 ust. 1A otrzymał nowe brzmienie: "Faktury częściowe za 2016 r.
wyniosą co najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 500 000 zł brutto". W Rozdz. XVI SIWZ punkt 6.4.
otrzymał brzmienie: "W harmonogramie zostanie uwzględnione, że w 2016 r. Generalny Wykonawca wykona
roboty na kwotę co najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 500 000 zł brutto, oraz że faktura końcowa
opiewać będzie na 3 mln zł i zostanie zapłacona w I kwartale 2018 r." Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że
określił zasady zapłaty wynagrodzenia w oparciu o protokół zaawansowania robót. Określił jednocześnie ile
maksymalnie zostanie zapłacone w poszczególnych latach kalendarzowych. W tym przypadku w protokołach
zaawansowania GW wskaże wartości do zafakturowania do maksymalnych wartości wskazanych w umowie.
Pytanie 25
Umowa par. 11 ust. 7
Prosimy o usunięcie zapisu par. 11 ust. 7 umowy, jako pozostającego w sprzeczności z zasadami kształtowania
stosunków prawnych, o których mowa w art. 3531 kc. Zamawiający nie jest w żaden sposób uprawniony do
ingerowania w treść stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą ponad to na co zezwalają
przepisy kc lub Pzp.
Odpowiedź 25
W zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy w par. 11 ust. 7 zostaje usunięty.
Pytanie 41
§8 ust. 2 pkt 17) lit. bppkt c) – czy Zamawiający dysponuje mapą zasadniczą w formacie A1?
Odpowiedź 41
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia innej dokumentacji projektowej, niż udostępniona na stronie
Zamawiającego.
Pytanie 57
§13 ust. 1 pkt 1A, 1B – wnosimy o modyfikację zapisu stosownie do odpowiedzi na pytanie nr 31.
Odpowiedź 57
W zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy w par.14 ust. 1A otrzymał nowe brzmienie: "Faktury częściowe za 2016 r.
wyniosą co najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 500 000 zł brutto". W Rozdz. XVI SIWZ punkt 6.4.
otrzymał brzmienie: "W harmonogramie zostanie uwzględnione, że w 2016 r. Generalny Wykonawca wykona
roboty na kwotę co najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 500 000 zł brutto, oraz że faktura końcowa
opiewać będzie na 3 mln zł i zostanie zapłacona w I kwartale 2018 r." Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że
określił zasady zapłaty wynagrodzenia w oparciu o protokół zaawansowania robót. Określił jednocześnie ile
maksymalnie zostanie zapłacone w poszczególnych latach kalendarzowych. W tym przypadku w protokołach
zaawansowania GW wskaże wartości do zafakturowania do maksymalnych wartości wskazanych w umowie.
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Pytanie 69
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres przetargu nie obejmuje wykonania systemu sygnalizacji pożaru SSP w części
ogólnej budynku i że w zakresie należy ująć tylko system sygnalizacji pożaru dla sal operacyjnych. W przekazanej
dokumentacji brak projektu systemu SSP dla całego obiektu, z wyjątkiem zakresu sal operacyjnych, natomiast w
opisie do projektu instalacji elektrycznych widnieje informacja, iż projekt systemu SSP stanowi odrębne
opracowanie. Jeżeli należy uwzględnić w ofercie system SSP, to prosimy o przekazanie odpowiedniej
dokumentacji.
Odpowiedź 69
Przedmiotem zamówienia objęty jest system SSP wyłącznie wskazany w udostępnionej dokumentacji projektowej.
Etap I obejmuje wykonanie SSP tylko w salach operacyjnych i przygotowawczych.
Pytanie 70
Prosimy o potwierdzenie, iż zakres przetargu nie obejmuje wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego
DSO. W przekazanej dokumentacji brak projektu systemu DSO, natomiast w opisie do projektu instalacji
elektrycznych widnieje informacja, iż projekt systemu DSO stanowi odrębne opracowanie. Jeżeli należy
uwzględnić w ofercie system DSO, to prosimy o przekazanie odpowiedniej dokumentacji.
Odpowiedź 70
Projekt i zakres zamówienia nie obejmuje DSO.
Pytanie 71
Zgodnie z dokumentacją przetargową, w ramach oferty wykonawca powinien wykonać przebudowę systemu
elektroenergetycznego szpitala. Mając na względzie bezpieczeństwo energetyczne obiektu prosimy o wskazanie
krytycznych minimalnych parametrów dla urządzeń zasilania rezerwowego i gwarantowanego.
Odpowiedź 71
Wykonawca podczas przebudowy systemu elektroenergetycznego powinien zachować wszystkie wymagane
parametry bezpieczeństwa dla tego rodzaju obiektu. Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania zawarte
w przepisach obowiązujące w Polsce, polskich normach PN oraz wytycznych Bezpieczeństwo elektryczne w
zakładach opieki zdrowotnej. Minimalne parametry dla urządzeń zasilania rezerwowego i gwarantowanego zostały
określone w dokumentacji projektowej. Łącznie z powyższymi wymaganiami, minimalne parametry agregatu
prądotwórczego i centralnego UPS określa się na: Parametry agregatu prądotwórczego 450kVA: - Moc wg PN-ISO
8528: PRP min. 450 kVA / 360 kW - Moc COP wg PN-ISO 8528: min. 382 kVA / 306 kW - Load Step (współczynnik
przejęcie obciążenia w jednym skoku) min 85% - Load Factor (Współczynnik średniego obciążenia) nie mniejszy
niż 0,85 - Utrzymanie prądu zwarciowego 3xIn (300% prądu znamionowego) przez min. 10s - Dokładność regulacji
częstotliwości +/-0,25% - Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed
korozją i pomalowana w kolorze czarnym. - Pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 700
litrów - Wyposażony w dwa kompletne układy rozruchowe (dwa komplety akumulatorów, dwie ładowarki oraz dwa
rozruszniki) - Zabezpieczenie – wyłącznik kompaktowy dostosowany do mocy agregatu - Tłumiki antywibracyjne
pomiędzy ramą, a zespołem silnik-prądnica - Podgrzewany filtr paliwa (elektrycznie na postoju + cieczą podczas
pracy) - 3 fazowy redundantny układ podgrzewania cieczy chłodzącej umożliwiający start zespołu w niskich
temperaturach o mocy minimum 3 kW wyposażony w pompę obiegową wspomagającą działanie grzałki, układ
musi być sterowany czujnikiem zamontowanym w silniku (załączanie i wyłączanie grzałki), badającym rzeczywistą
temperaturę silnika, nie może być sterowny termostatem zamontowanym w obudowie grzałki - Bateria rozruchowa
24 V (2x12V) o pojemności nie większej niż 45 Ah i prądzie rozruchowym co najmniej 730 A dla temperatury -18o
C - Prostownik zasilający panel, ładujący i konserwujący baterię rozruchową wyposażony w styk, sygnalizujący
awarię ładowarki, połączony z automatyką agregatu - Możliwość awaryjnego uruchomienia agregatu z
pominięciem panelu automatyki - W przypadku pracy po awaryjnym uruchomieniu, o którym mowa w powyższym
punkcie silnik musi być w pełni chroniony przed za wysokimi obrotami silnika, zbyt wysoką temp. oleju, zbyt niskim
ciśnieniem oleju, zbyt wysoką temp. Cieczy chodzącej. - Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528 - Silnik w układzie
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WIDLASTYM wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą - Moc silnika spalinowego nie mniej niż 360
kW - Układ wtryskowy sterowany elektronicznie oparty na listwie wysokiego ciśnienia „common rail” niedopuszczalne jest zastosowanie mechanicznego sterowania wtryskiwaczami. - Układ wtryskowy wyposażony w
minimum dwie pompy wysokiego ciśnienia, - Filtry powietrza zainstalowane symetrycznie po zimnej stronie silnika,
- Elektroniczna stabilizacja obrotów - +/- 0,25 % - Stabilizacja zgodna z normą ISO 8528 w klasie G3 - Filtr paliwa
wraz z separatorem wody o przepuszczalności < 10µm - Ilość zaworów na cylinder – min. 4 - Stopień sprężania –
min. 17,5:1 - Minimalne ciągłe obciążenie silnika – maksimum 20 % - ECU komunikujący się po magistrali CAN ze
sterownikiem agregatu. - Silnik wyposażony w dodatkowy sterownik z wyświetlaczem oraz przyciskami
dostępowymi produkowany przez producenta silnika oraz dostarczany przez niego, zbierający wszystkie sygnały z
czujników i ECU, zapewniający pełną kontrolę nad parametrami pracy silnika oraz pełne zabezpieczenie nawet w
przypadku całkowitej awarii sterowania głównego agregatu. Musi mieć również możliwości bezpośredniego odczytu
błędu awarii silnika. - Silnik musi mieć gwarancję pewnego rozruchu do temperatury, oleju i cieczy chłodzącej, –
minus 20 st. C, UWAGA: rozruch musi być wykonalny bez używania dodatkowych układów podgrzewania silnika
i/lub mieszanki tj. grzałki, świece żarowe itp. Rozruch ma następować natychmiast po wciśnięciu przycisku START
- Produkt wyprodukowany na terenie Unii europejskiej - Napięcie 3x400V + N, 50Hz - Moc znamionowa prądnicy,
ciągła co najmniej 450 kVA /360 kW przy 50 Hz / 40 st. C - Sprawność przy pracy z mocą znamionową min 95 % Konstrukcja prądnicy: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bez szczotkowa, jednołożyskowa Elektroniczny regulator napięcia prądnicy o stabilizacji napięcia +/- 0,5% - Wzbudzenie prądnicy musi się odbywać
za pomocą dwóch dodatkowych (niezależnych od roboczych) uzwojeń, niedopuszczalne jest stosowanie
dodatkowych magnesów trwałych. - Prądnica musi posiadać samoregulujący się (inteligentny) moduł przyjmowania
łagodnego obciążenia. - Całkowita zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia pod stałym obciążeniem: < 2
% - Utrzymanie prądu zwarciowego prądnicy 3xIn (3x prąd znamionowy) przez min. 10s w celu prawidłowego
zadziałania zabezpieczeń - Klasa izolacji prądnicy H - Stopień ochrony prądnicy IP23 - Reaktancja wzdłużna X”d
maksymalnie 12,9 % - Zgodność z normami: IEC 60034, NEMA MG 1.22, ISO 8528/3 - Wejście do podania
sygnału startu i stopu z zewnętrznego układu SZR - Możliwość sterowania (załączania i wyłączania) łącznikami
zewnętrznego układu SZR - Komunikacja automatyki z zainstalowanym zbiornikiem paliwa – sygnalizacja zbyt
niskiego poziomu paliwa, ciągły monitoring poziomu paliwa. - Pełna komunikacja z ECU silnika za pomocą
magistrali CAN - wyświetlanie wszystkich dostępnych parametrów silnika - Komunikacja z panelem operatora za
pomocą portu USB - Pełny monitoring oraz sterowanie pracą agregatu wpiętego do systemu BMS za pomocą
magistrali RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU - Możliwość zainstalowania wyniesionego do
dyżurki panelu dublującego funkcjonalność sterownika agregatu - Wyświetlane pomiary sieci elektroenergetycznej
(monitoring wszystkich trzech faz) - Wyświetlane pomiary generatora (monitoring wszystkich trzech faz) Ustawianie daty i godziny z podtrzymaniem po odłączeniu zasilania akumulatorowego - Ustawianie alarmów
dotyczących wykonywania przeglądów okresowych, możliwość programowania samoczynnych, okresowych
rozruchów testowych - Programowalne, niezależne kontrolki świetlne alarmowe minimalnie 4 szt. w tym jedna
zaprogramowana na alarm niskiej temperatury silnika - Oprogramowanie do wizualizacji stanu agregatu na
komputer PC - Język obsługi panelu – Polski Parametry układu centralnego UPSa 80kVA - Moc wyjściowa
pozorna 80 kVA plus moduł redundancyjny 20kVA - Moc wyjściowa czynna 80 kW plus moduł redundancyjny
20kW - Konfiguracja fazowa wejścia / wyjścia 3-fazy / 3-fazy - Technologia VFI SS 111, układ
beztransformatorowy - Architektura Równoległy redundancyjny układ modułowy N+X oparty na trójfazowych
modułach 20kVA zbudowanych z 3 niezależnych modułów jednofazowych - Rozbudowa Możliwość rozbudowy
UPS do mocy 120kVA poprzez montaż dodatkowych modułów mocy lub montaż dodatkowych ładowarek
akumulatorów o mocy min. 45A pozwalających na skrócenie czasu ładowania baterii. - Sprawność całkowita VFI /
eco >96% / >99% - Napięcie / częstotliwość wejściowa 3x400 V +15% -20%, 50Hz - THDi < 3% - Wejściowy
współczynnik mocy (PF) > 0,99 (w zakresie obciążenia 20% - 100%) - Podwójne wejście sieci Tak (oddzielne
zasilanie toru przetwarzania i toru obejściowego) - Napięcie / częstotliwość wyjściowa 3x400 V, 50Hz - Tolerancja
napięcia wyjściowego ±1% - Tolerancja częstotliwości wyjściowej ±0,1% - Przeciążenie falownika 135% / 30 s. Crest Factor 3 : 1 - Współczynnik mocy 1 - Sterowanie Zdecentralizowany układ sterowania z wyświetlaczem LCD
wyposażony w gniazdo komunikacyjne – co najmniej trzy niezależne sterowniki. - Sygnały i alarmy Wyświetlacz
alfanumeryczny 4-wierszowy (w jęz. polskim), monitoring wszystkich stanów pracy UPSa, wielokolorowy wskaźnik
stanu pracy UPSa widoczny z dalszej odległości, sygnał akustyczny. - Porty komunikacyjne 2 x RS232, 1 port
stykowy RS232, listwa 5 styków bez napięciowych - 2 x slot na opcjonalne karty rozszerzeń (np. SNMP) -
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Wyłącznik ppoż. Tak (interfejs EPO) - Zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem baterii, przeciążeniowe /
przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe / przeciwudarowe przed maksymalną dopuszczalną temperaturą pracy Obsługa serwisowa UPSa Możliwość wymiany modułów UPS „na gorąco” (hot-swap) w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo odbiorów (bez przechodzenia na bypass) - Dostęp serwisowy tylko od przodu urządzenia.
Możliwość instalacji UPSa w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń (szaf) - Zabezpieczenie mechaniczne
UPSa Szafa UPSa zabezpieczona dwoma zamkami patentowymi - Wymiary maksymalne szafy UPS:600 x 2100
(42U) x 950 mm (szer. x wys. x gł.) - Ciężar maksymalny szafy UPS z modułami 120kVA:<400 kg - Temperatura
pracy 0°C - 40°C - Wilgotność względna 20% - 90% bez kondensacji - Poziom hałasu 50-65 dBA - Stopień ochrony
IP 21 - Bezpieczeństwo EN 62040-1 - EMC EN 62040-2 - Metody wykonywania testów i pomiarów pracy EN 620403 - Certyfikat CE, Produkcja w Europie potwierdzona certyfikatem producenta Parametry układu centralnego UPSa
80kVA – baterie akumulatorów - Czas autonomii 60 minut przy obciążeniu 80kVA - Technologia VRLA AGM Żywotność wg Eurobat ≥12 lat - Układ mechaniczny Bateria umieszczona na otwartym stelażu bateryjnym
wyposażona w minimum dwa szeregi zapewniające łącznie 60 minut autonomii przy obciążeniu 80kW. - Każdy z
szeregów zabezpieczony osobnym rozłącznikiem bezpiecznikowym. - Charakterystyka ładowania baterii 3stopniowe ładowanie nieciągłe - Prąd ładowania baterii Min. 35 A dla mocy UPSa w stanie początkowym (80kW);
Min. 45A po rozbudowie UPS do 120kW; Opcjonalnie system powinien mieć możliwość montażu wewnątrz szafy
UPS (w miejscu modułów mocy) dodatkowych ładowarek o mocy min. 45A. - Czas ładowania baterii całkowicie
rozładowanej po powrocie zasilania podstawowego - Maks. 12 godzin (przy zastosowaniu dodatkowych ładowarek
skrócony czas ładowania do maks. 5 godzin) - Wymiary stelaża bateryjnego: Dostosowane do warunków
pomieszczenia Parametry układu centralnego UPSa 80kVA – układ obejściowy BY-PASS - Napięcie /
częstotliwość wyjściowa 3x400 V +15% -20%, 50Hz - Zintegrowany centralny ręczny bypass serwisowy dla całego
systemu - Współpraca z agregatem prądotwórczym Synchronizacja w szerokim zakresie częstotliwości wejścia /
wyjścia: ±14%.
Pytanie 72
Prosimy o przekazanie aktualnych warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, odpowiadających
projektowi instalacji. Udostępnione w projekcie budowlanym warunki są nieadekwatne do zakresu robót
wynikającego z projektu wykonawczego i SIWZ.
Odpowiedź 72
Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 5317/2016/OD4/RR1, z dnia 16.02.2016 są aktualne.
Pytanie 73
Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie opłaty przyłączeniowe związane z przyłączeniem obiektu do sieci, będą po
stronie Zamawiającego.
Odpowiedź 73
Wszelkie opłaty za zwiększenie poboru mocy elektrycznej związane z rozbudową szpitala, będą po stronie
Zamawiającego. SPZOZ podpisał umowy o przyłączenie do sieci: - dla przyłącza Sko-159 umowa nr
5317/2016/OD4/RR1- wzrost mocy o 300 kW - dla przyłącza nr S-1522 umowa nr 5185/2016/OD4/RR1 wzrost
mocy o 50 kW Wykonawca zobowiązany jest do wykonania : - przyłącza kablowego 15 kV, łączącego
nowoprojektowane złącze kablowe ENEA (na koszt ENEA i SPZOZ w Wolsztynie) ze stacją SN - stację SN z
pośrednim pomiarem energii elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową (patrz PW, elektr. rys ST6.1) oraz
warunkami przyłączenia nr 5185/2016/OD4/RR1 i 5317/2016/OD4/RR1.
Pytanie 74
Czy Zamawiający posiada uzgodniony z zakładem energetycznym projekt przebudowy stacji transformatorowej z
uwzględnieniem tymczasowego układu zasilania Szpitala? Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie.
Odpowiedź 74
Opracowanie i uzgodnienie z zakładem energetycznym projektu tymczasowego zasilania szpitala na czas
przebudowy docelowej stacji transformatorowej jest po stronie Generalnego Wykonawcy.
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Pytanie 75
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa UPS 20kVA, na potrzeby zasilania szaf IT budynku B, nie wchodzi w zakres
przetargu.
Odpowiedź 75
Dostawa UPS 20kVA, na potrzeby zasilania szaf IT budynku B nie jest objęta zamówieniem.
Pytanie 76
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa UPS 10kVA, na potrzeby zasilania szaf IT budynku C, nie wchodzi w zakres
przetargu.
Odpowiedź 76
Dostawa UPS 10kVA, na potrzeby zasilania szaf IT budynku C nie jest objęta zamówieniem.
Pytanie 77
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa UPS 30kVA, który opisano w punkcie „12. Oświetlenie w sali operacyjnej,
przygotowania, sali angiografii, sali nadzoru poznieczuleniowej /wybudzeniowej” opisu instalacji elektrycznych nie
wchodzi w zakres przetargu. Według przekazanego schematu strukturalnego, układy IT mają być zasilane z UPS
80 kVA o czasie podtrzymania 1h.
Odpowiedź 77
Oświetlenie w sali operacyjnej, przygotowania, sali nadzoru poznieczuleniowej /wybudzeniowej jest zasilone
poprzez UPS 80kVA. UPS 30kVA nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pytanie 78
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa opraw oświetleniowych dla gabinetów zabiegowych z własnymi urządzeniami
UPS, nie wchodzi w zakres przetargu.
Odpowiedź 78
Dostawa opraw zabiegowych, nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
Pytanie 79
Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN nie wchodzi w zakres
przetargu.
Odpowiedź 79
System SSWiN nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
Pytanie 80
Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie systemu rejestracji czasu pracy RCP nie wchodzi w zakres przetargu.
Odpowiedź 80
System RCP nie jest objety przedmiotem zamówienia.
Pytanie 81
Prosimy o potwierdzenie, iż wykonanie systemu zarządzania parkingiem nie wchodzi w zakres przetargu.
Odpowiedź 81
System zarządzania parkingiem nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
Pytanie 82
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Z uwagi na zbyt szczegółowe opisanie systemów teletechnicznych zwracamy się z prośbą o wskazanie parametrów
systemu interkomowego oraz systemu przyzywowego, które będą brane pod uwagę w przypadku proponowania
rozwiązań równoważnych.
Odpowiedź 82
Systemy Kontroli dostępu (za wyjątkiem wyposażenia stolarki i ślusarki), CCTV IP wraz z rozwiązaniami do analizy
obrazu, interkomowy i łączności bezprzewodowej, system integrującego ww. systemy zostały wyłączone z zakresu
zamówienia.
Pytanie 83
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa centrali telefonicznej nie wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli jednak należy
ująć w ofercie dostawę centrali telefonicznej, to prosimy o przekazanie specyfikacji i dokładnego opisu
wymaganych parametrów, ponieważ przekazana dokumentacja nie umożliwia prawidłowej wyceny.
Odpowiedź 83
Centrala telefoniczna nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
Pytanie 84
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa systemu telefonicznego (wraz z telefonami) oraz systemu łączności radiowej,
w tym DECT nie wchodzą w zakres przetargu.
Odpowiedź 84
System interkomowy i łączności bezprzewodowej został wyłączony z zakresu zamówienia.
Pytanie 87
Prosimy o potwierdzenie, że koszt przeglądów serwisowych urządzeń w trakcie trwania gwarancji będzie obciążał
Zamawiającego.
Odpowiedź 87
W załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy w § 15 dodaje się ust. 13 o treści: 13. Serwis. 1) Generalny Wykonawca
musi skalkulować w ramach wynagrodzenia za Przedmiot Kontraktu świadczenie na rzecz Zamawiającego
bezpłatnego serwisu, konserwacji, bieżących napraw oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wszystkich
urządzeń podlegających takiemu obowiązkowi, zgodnie z ich zasadami serwisowania, DTR, instrukcjami
eksploatacji i konserwacji oraz warunkami gwarancji określonymi przez producentów tych urządzeń, przez cały
okres trwania udzielonej przez Generalnego Wykonawcę gwarancji. 2) Generalny Wykonawca musi dostarczyć
kompletny wykaz urządzeń wymagających serwisowania oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wraz z
warunkami gwarancji oraz zasadami serwisowania określonymi przez producentów urządzeń i na ich podstawie, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz jego akceptacji w tym zakresie, na początku każdego roku
obwiązywania gwarancji będzie przedstawiał harmonogram prowadzenia serwisu i wykonywania przeglądów
gwarancyjnych wszystkich urządzeń, których wykonanie będzie zatwierdzane każdorazowo przez Zamawiającego.
3) Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu poszczególnych urządzeń i wykonywanie przeglądów
gwarancyjnych obejmuje również aktualizację oprogramowania. 4) Usługi świadczone przez Generalnego
Wykonawcę nie obejmują obowiązków wynikających z art. 62 i 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5) Koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.
Pytanie 88
Prosimy o potwierdzenie, że bieżąca konserwacja oraz koszt materiałów eksploatacyjnych w trakcie trwania
gwarancji będzie obciążał Zamawiającego.
Odpowiedź 88
W załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy w § 15 dodaje się ust. 13 o treści: 13. Serwis. 1) Generalny Wykonawca
musi skalkulować w ramach wynagrodzenia za Przedmiot Kontraktu świadczenie na rzecz Zamawiającego
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bezpłatnego serwisu, konserwacji, bieżących napraw oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wszystkich
urządzeń podlegających takiemu obowiązkowi, zgodnie z ich zasadami serwisowania, DTR, instrukcjami
eksploatacji i konserwacji oraz warunkami gwarancji określonymi przez producentów tych urządzeń, przez cały
okres trwania udzielonej przez Generalnego Wykonawcę gwarancji. 2) Generalny Wykonawca musi dostarczyć
kompletny wykaz urządzeń wymagających serwisowania oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wraz z
warunkami gwarancji oraz zasadami serwisowania określonymi przez producentów urządzeń i na ich podstawie, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz jego akceptacji w tym zakresie, na początku każdego roku
obwiązywania gwarancji będzie przedstawiał harmonogram prowadzenia serwisu i wykonywania przeglądów
gwarancyjnych wszystkich urządzeń, których wykonanie będzie zatwierdzane każdorazowo przez Zamawiającego.
3) Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu poszczególnych urządzeń i wykonywanie przeglądów
gwarancyjnych obejmuje również aktualizację oprogramowania. 4) Usługi świadczone przez Generalnego
Wykonawcę nie obejmują obowiązków wynikających z art. 62 i 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5) Koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.
Pytanie 90
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacyjnej w obszarze nie wykonywanych w etapie I inwestycji pomieszczeń SOR (podejścia wody prowadzone
mają być w bruzdach ściennych).
Odpowiedź 90
Należy wykonać główne poziomy i piony – nie wykonywać podejść do urządzeń.
Pytanie 93
Prosimy o udostępnienie rzutu pomieszczenia przyłącza wody w budynku ZPO oraz schematu podłączenia
nowoprojektowanej instalacji wody pitnej i ppoż w budynku ZPO.
Odpowiedź 93
Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rysunki S-06 i S-07.
Pytanie 94
Prosimy o uzupełnienie rysunku „C/F-03 - BUDYNEK F - Rzut 2 piętra - Instalacja C.O. i kurtyn powietrznych” z
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych , instalacja co, ct, wl.
Odpowiedź 94
Zamawiający uzupełnił dokumentację o rysunek C/F-03 - BUDYNEK F - Rzut 2 piętra - Instalacja C.O. i kurtyn
powietrznych.
Pytanie 95
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje modernizacji źródła tlenu.
Odpowiedź 95
Potwierdzamy - zakres zamówienia nie obejmuje modernizacji źródła tlenu.
Pytanie 96
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje modernizacji sprężarkowni powietrza medycznego.
Odpowiedź 96
Potwierdzamy - zamówienie nie obejmuje modernizacji sprężarkowni powietrza medycznego.
Pytanie 97
Prosimy o udostępnienie rzutu pomieszczenia maszynowni próżni oraz schematu podłączenia nowoprojektowanej
stacji próżni w budynku B.
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Odpowiedź 97
Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rysunek GM/Z-01 Budynek B - rzut piwnicy - Instalacja Gazów
Medycznych.
Pytanie 98
Prosimy o wskazanie miejsca włączenia instalacji sprężonego powietrza w budynku B wraz z przedstawieniem
trasy prowadzenia rurociągów.
Odpowiedź 98
Zgodnie z rysunkiem GM/Z-01 Budynek B - rzut piwnicy - Instalacja Gazów Medycznych.
Pytanie 99
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje montażu zewnętrznych sygnalizatorów alarmowych gazów
medycznych.
Odpowiedź 99
Zamawiający nie przewiduje montażu zewnętrznych sygnalizatorów alarmowych gazów medycznych.
Pytanie 101
Prosimy o potwierdzenie, czy w wycenie należy uwzględnić pochwyty, siedziska dla niepełnosprawnych, kosze,
dozowniki oraz lustra w pomieszczeniach sanitarnych.
Odpowiedź 101
Zamówieniem objęte są pochwyty, siedziska dla niepełnosprawnych. Kosze, dozowniki oraz lustra w
pomieszczeniach sanitarnych nie są objęte zamówieniem.
Pytanie 103
Dotyczy dźwigów windowych: Prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych wind w tym liczby
pasażerów, prędkości podnoszenia, wysokości podnoszenia, liczby przystanków, ilości drzwi w kabinach, typu
sterowania, wymiarów szybów poszczególnych wind; wysokości podszybia i nadszybia; informacji dotyczących
wykończenia kabiny i drzwi itd. bez których nie można dokonać rzetelnej wyceny wind.
Odpowiedź 103
Informacje są zawarte w projekcie i ST 21, w opisie architektury, wymiary na rysunkach. W przypadku
rozbieżności pomiędzy projektem br. architektury a konstrukcji należy przyjmować wymiary podane w br.
architektury.
Pytanie 106
Zgodnie z Specyfikacją Techniczną ST14.0 wykończenie dachu należy wykonać między innymi z papy
wierzchniego krycia i papy podkładowej. Zgodnie z opisem architektury oraz przekrojami na dachu bud F należy
wykonać pokrycie membraną. Prosimy o potwierdzenie, że w I etapie budowy należy wykonać tylko dachy
budynku F wykończone warstwą membrany dachowej np. Protan SE.
Odpowiedź 106
W Etapie I (tj. w zakresie zamówienia) występuje tylko pokrycie z membrany.
Pytanie 109
Prosimy o podanie rodzaju i specyfikacji krzewów cieniolubnych do nasadzenia.
Odpowiedź 109
Np. bluszcz, bukszpan drobnolistny, choina kanadyjska, cyprysik groszkowy, funkia.

www.spzozwolsztyn.pl
sekretariat@spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721 REGON: 970773426

68 347 7300
68 384 2590

Strona 10 z 18

−
−
−
−

Pytanie 110
Pytanie dotyczy połączenia istniejącego budynku „B” z nowoprojektowanym budynkiem „F”.
Prosimy o potwierdzenie że w zakres prac wchodzą tylko i wyłącznie roboty takie jak:
wykonanie nadproży w przejściach z belek stalowych obudowanych płytami Ridurit,
wykonanie dylatacji z profili GFR lub SGR,
demontaż styropianu w istniejących ścianach w miejscu wbudowania ścian GKB na ruszcie,
zamurowanie otworów okiennych w ścianie budynku B (strona przylegająca) bez konieczności wykańczania ich od
strony budynku B,
Odpowiedź 110
Opisano w dokumentacji projektowej i załączniku nr 9 do SIWZ. Ponadto wyjaśniamy iż zamówieniem są objęte
następujące roboty: - wykonanie nadproży w przejściach z belek stalowych obudowanych płytami Ridurit wykonanie dylatacji z profili GFR lub SGR - demontaż wełny w istniejących ścianach w miejscu wbudowania ścian
GKB na ruszcie-TAK - zamurowanie otworów okiennych w ścianie budynku B (strona przylegająca) z
wykończeniem po stronie budynku B. Intencją Zamawiającego jest wykonanie budynku F przy jednoczesnym
funkcjonowaniu pozostałych obiektów szpitala, a czas wyłączeń pomieszczeń w sąsiednich budynkach powinien
być ograniczony do niezbędnego minimum.
Pytanie 117
W załączniku nr 5 do SIWZ w Tabeli Podziału Ceny Ryczałtowej: rozdział 1.14, jako dodatkowe wyposażenie
wymieniono „(zegary, stacje medyczne, szafy wnękowe itp.)itp.”
Prosimy o przedstawienie zestawienia wyposażenia podlegającemu ofercie oraz wyjaśnienie jakie wyposażenie
miał na myśli zamawiający
pod skrótem „itp.”. Pozostając przy podanym rozdziale Tabeli Ceny prosimy również zamawiającego o
doprecyzowanie znaczenia „sal operacyjnych i wyposażenia”.
Czy w rozumieniu „sale operacyjne” zamawiający ma na myśli również sale przygotowania pacjenta, personelu ?
Odpowiedź 117
Zestawienie wyposażenia objętego zamówieniem opisano w opisie technicznym branży architektura.
Potwierdzamy, że pojęcie "sale operacyjne" obejmuje również sale przygotowania pacjenta i personelu.
Pytanie 118
Prosimy o informacje, czy pomieszczenie nr 5 (budynek F) , przedsionek windy na parterze wchodzi w zakres prac
wykończeniowych?
Pytanie podyktowane jest faktem, iż załącznik nr 9 do SIWZ pkt 2 mówi o „wybudowaniu windy przy budynku E”
natomiast w pkt 3.5 wskazano tylko pomieszczenia 1,2,3,4,33 jako te które należy wykończyć.
Odpowiedź 118
Roboty wykończeniowe pom. nr 5 są objęte zamówieniem.
Pytanie 119
W związku z punktem 3.8 Załącznika nr 9 do SIWZ „Dodatkowe wytyczne do przedmiotu zamówienia” oraz
informacjami w opisie wykonawczym, prosimy o jednoznaczną informację z wyszczegółowieniem wszelkiego
wyposażenia, jakie należy wycenić w etapie I i ująć w ofercie.
Odpowiedź 119
Z wyposażenia opisanego ST21.0 zamówieniem objęte są : - Poręcze i odbojoporęcze na korytarzach - Narożniki
ochronne gumowe - Odbojnice na ścianach - Odbojnice na ścianach sal ó
ł żkowych - Mosty zasilające do sal
operacyjnych i wzmożonego nadzoru - Uchwyty dla niepełnosprawnych - Trzy dźwigi szpitalne - Profile dylatacyjne
opisane w ST 8.0 - Negatoskop cyfrowy do sal operacyjnych z klawiaturą medyczną odporną na mycie i
dezynfekcje.
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Pytanie 120
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pozycje wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej ST 21.0 w punkcie 2
są objęte zakresem przetargu na wykonanie etapu I. Pytanie podyktowane jest faktem iż w załączniku nr 9 do
SIWZ punkt 3.8 zamieszczono informację o wykluczeniu sprzętu medycznego (medyczne jednostki zasilające,
lampy bakteriobójcze, myjki-dezynfekcji oraz lampy zabiegowe i operacyjne) i meblowego z zakresu postępowania
na budowę etapu I.
Odpowiedź 120
Z wyposażenia w ST21.0 zakresem zamówienia objęte są: - Poręcze i odbojoporęcze na korytarzach - Narożniki
ochronne gumowe - Odbojnice na ścianach - Odbojnice na ścianach sal ó
ł żkowych - Mosty zasilające do sal
operacyjnych i wzmożonego nadzoru - Uchwyty dla niepełnosprawnych - Trzy dźwigi szpitalne - Profile dylatacyjne
opisane w ST 8.0 - Negatoskop cyfrowy do sal operacyjnych z klawiaturą medyczną odporną na mycie i
dezynfekcje Nie są objęte przedmiotem zamówienia: - Przelotowa automatyczna myjnia – dezynfektor z programem
dezynfekcji termiczno-chemicznej do łóżek, - Myjka-dezynfektor do basenów i kaczek z przeznaczeniem do izolatek Myjka-dezynfektor do basenów i kaczek z przeznaczeniem do brudowników - Stół roboczy - Stół basenowy - komora
zlewozmywakowa + komora umywalki 60x80-100x85cm - Zmywarka do naczyń - Kuchenka mikrofalowa Dozowniki do mydła w płynie, środka dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz - Lampy operacyjne
bezcieniowa LED 2x 2-ramienne wiszące 120 i 160KLux - Lampa bezcieniowa wisząca LED 2-ramienna 140KLux
- lampy zabiegowe LED 2-ramienne wiszące 45kLux - Panele zasilające przyłóżkowe z gazami medycznymi i
instalacja oświetleniową gniazdowa i przywoławczą - Negatoskop 1 –ekran 36x43 (cyfrowy i 1 polowy -ekran
45x180 - Lada recepcyjna (punkty pielęgniarskie).
Pytanie 121
Według STWiOR w budynku Szpitala Powiatowego przewidziano instalację ARGONU. Czy wykonanie instalacji
Argonu jest objęte zamówieniem? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla ww. instalacji.
Odpowiedź 121
Nie przewiduje się instalacji argonu - przewidziany pobór miejscowy z butli.
Pytanie 122
Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich łazienkach przy salach chorych należy zastosować wyposażenie
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Odpowiedź 122
Na rzutach architektury wskazano pomieszczenia sanitarne, gdzie jest wymagane wyposażenie dla osób
niepełnosprawnych.
Pytanie 124
Prosimy o wskazanie klasy p.poż elementów konstrukcji stalowej.
Odpowiedź 124
Wymagania odporności ogniowej i sposób zabezpieczenia wskazano w dokumentacji projektowej - zarówno w
Projekcie Budowlanym jak i Projekcie Wykonawczym.
Pytanie 125
Rys. K-01 oś E-1/2' ława fundamentowa szerokości 80 cm jest podpisana jako "ŁF-1 Ława Fund. 40x60 cm".
Prosimy o wskazanie odpowiedniej szerokości ławy.
Odpowiedź 125
Pod ściany żelbetowe parteru wszędzie zaprojektowano ławy ŁF-2 40x80cm. Zamawiający zmienia rysunek K-01
Rzut fundamentów na K-01 Rzut fundamentów-rev.B.
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Pytanie 127
W specyfikacji technicznej ST 3.0 - beton konstrukcyjny zapisano:
"2.2 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”".
Prosimy o dopuszczenie do stosowania także innych betonów spełniających wymogi dla konstrukcji.
Odpowiedź 127
Receptura betonu opracowana przez Generalnego Wykonawcę będzie podlegała zatwierdzeniu Inżyniera
Kontraktu na etapie budowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju cementu w celu uzyskania
określonych dokumentacją projektową właściwości betonu.
Pytanie 130
Prosimy o potwierdzenie, że w parterze budynku B-oddział SOR stolarka oraz ślusarka wewnętrzna, ścianki
działowe pozostaje poza zakresem robót z wyłączeniem pomieszczenia nr 33,1,2,3,4.
Odpowiedź 130
Budynek B w całości nie jest objęty przedmiotem zamówienia, poza robotami szczegółowo wymienionym w
załączniku nr 9 do SIWZ. Ścianki działowe i ślusarka wewnętrzna występująca wewnątrz obszaru SOR nie są
objęte przedmiotem zamówienia. Kompletnie wykończone pomieszczenia to: 1, 2, 3, 4, 5 i 33.
Pytanie 131
W zestawieniu stolarki drzwiowej parteru (stan surowy zamknięty) znajdują się drzwi D13 (1szt) które nie są
widoczne na rysunkach rzutów budynku F. Prosimy o weryfikację oraz informację czy w/w drzwi należą do
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 131
Wskazane drzwi występują w salach wybudzeń bloku i o. chirurgii. Są objęte zamówieniem.
Pytanie 133
W zestawieniu szklanych ścian parteru (stan surowy zamknięty) znajdują się ściany SS3 (3szt) które nie są
widoczne na rysunkach rzutów budynku F. Prosimy o weryfikację oraz informację czy w/w ścianka należą do
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 133
Wszystkie wymienione zestawy są oznaczone na rysunkach i są objęte zamówieniem.
Pytanie 134
W zestawieniu stolarki drzwiowej I piętra znajdują się drzwi D1 (17szt) które są widoczne na rysunkach rzutów
budynku F w innej ilości. Prosimy o weryfikację oraz informację która dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 134
Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie.
Pytanie 135
Na rysunkach rzutów I piętra budynku F widoczne są drzwi D18,D26,D30,DP3, DP4, DP5, DP6 nie ujęte w
zestawieniu stolarki drzwiowej I piętra. Prosimy o weryfikację oraz informację, która dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 135
Dokumentację projektową należy odczytywać łącznie. Zestawienie jest elementem pomocniczym. Ponadto
wyjaśniamy: na rysunkach rzutów I piętra budynku F (rys.F2) widoczne są drzwi: - D18 (między pom. 3 i 61) –
należy uzupełnić do zestawienia na rys. F34 - D26 (między pom. 1 i 61) - są w zestawieniu na rys. F34 (1 szt.) -
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D30 (pom.1 do szafki elektr.) - są w zestawieniu na rys. F34 (1 szt.) - DP3 (do pom. 21 i 15) - są w zestawieniu na
rys. F34 (3 szt.) - DP4 (do pom. 23, 26, 33, 34, 35) - są w zestawieniu na rys. F34 (5 szt.) - DP5 (do pom. 33, 34,
35) - są w zestawieniu na rys. F34 (3 szt.) - DP6 (do pom. 24, 27, 33, 34, 35) - są w zestawieniu na rys. F34 (5
szt.) Pomimo iż w zestawieniu np. nie ujęto drzwi między pom. 14 i 21 (symbol D25) oraz do rozdzielnicy
elektrycznej RP13 w pomieszczeniu nr 61(przedsionek przy windzie) na rys. F2, są one objęte zamówieniem.
Pytanie 137
W zestawieniu stolarki okiennej I piętra znajdują się okna O7 (3szt), które są widoczne na rysunkach rzutów budynku
F w innej ilości. Prosimy o weryfikację oraz informację która dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 137
Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie. Okna O3 zarówno w zestawieniu, jak na rzutach występują
w tej samej ilości.
Pytanie 149
W zestawieniu ścian szklanych III piętra znajdują się szklane ściany SS9, które są widoczne na rysunkach rzutów
budynku F w innej ilości. Prosimy o weryfikację oraz informację, która dokumentacja jest nadrzędna.
Odpowiedź 149
Dokumentację należy rozpatrywać łącznie.
Pytanie 151
Prosimy o informację, czy drzwi DP1 oraz DP2 znajdujące się w przejściu z podjazdu dla karetek do pom. 7 oraz 8
należą do zakresu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 151
Drzwi Dp1 i DP2 są objęte zamówieniem.
Pytanie 159
Jaki standard wykonania Zamawiający wymaga dla stropów laminarnych?
Odpowiedź 159
Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301) oraz 316L (1.4404). Płaszczyzna nawiewu
perforowana wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301). Rama stropowa - szyna montażowa ocynkowana.
Powierzchnia filtracji w stosunku do płaszczyzny wypływu nie mniejsza niż 80% Zaleca się walidację stropu przed
końcowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 12599.
Metoda badań zgodna z normą PN-EN ISO 14644-3. Strop posiada na zewnątrz listwę ozdobną szerokości 25
mm Elementy muszą posiadać atest PZH - dostarczany przez Generalnego Wykonawcę na etapie budowy.
Pytanie 161
Projekt wentylacji zakłada, iż jest projekt automatyki wentylacji. Prosimy o przekazanie takiego opracowania w
którym będą : schematy technologiczne układów wentylacyjnych, trasy kablowe, szafy, listy kablowe, opis techniczny
itp.
Odpowiedź 161
Projekt wentylacji zakłada dostarczenie central wentylacyjnych wraz z automatyką producenta realizującego
założenia projektowe. Dedykowana automatyka urządzeń sanitarnych typu centrale wentylacyjne z możliwością
rozbudowy do podłączenia systemu BMS. System BMS nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
Pytanie 162
W opisie technicznym przy poszczególnych centralach pojawiają sprzeczne opisy wymienników do odzysku ciepła –
raz glikolowy, raz krzyżowy.
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Prosimy o doprecyzowanie, jaki wymiennik ma być w centrali.
Odpowiedź 162
Zgodnie z załącznikami nr 11-24 do SIWZ. W centralach wentylacyjnych występują zarówno wymienniki glikolowe
jak krzyżowe: NW1, NW4 – KRZYŻOWY NW3, NW5, NW6, NW7, NW8, NW9, NW10, NW11, NW12, NW13,
NW14 – GLIKOLOWY.
Pytanie 163
Czy uwzględnione zostały wanny ociekowe pod centrale na poddaszu? Pod tą kondygnacją znajdują się pom.
Użytkowe, pom. Techniczne powinno być zabezpieczone przed ew. zalaniem – przy myciu lub awarii urządzenia
Odpowiedź 163
Nie przewiduje się wykonywania wanien ociekowych pod centralami wentylacyjnymi, natomiast należy przewidzieć
instalację odprowadzenia skroplin zgodnie z wytycznymi producenta.
Pytanie 164
Czy wszystkie centrale mają być w wykonaniu higienicznym? Prosimy o wskazanie, które ew. mogą być w
wykonaniu standardowym? Jaki standard wykonania Zamawiający wymaga dla central klimatyzacyjnych w
wykonaniu higienicznym, a jaki w standardowym?
Odpowiedź 164
Zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 11-24 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej. Centrale w
wykonaniu higienicznym: NW3, NW5, NW6, NW7, NW8, NW9, NW10, NW11, NW12, NW13, NW14.
Pytanie 165
Czy centrale klimatyzacyjne wyposażone w filtry F9 mają posiadać filtry elektrostatyczne hybrydowe do
wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany?
Odpowiedź 165
Nie.
Pytanie 166
Prosimy o doprecyzowanie oznaczeń klap p.poż. – rodzaj siłownika.
Odpowiedź 166
W budynku F przewidziano klapy z wyzwalaczem termicznym.
Pytanie 167
Prosimy na rysunku wentylacji rzut dachu nanieść : wyrzuty gazów anestezyjnych, wywiewki kanalizacyjne itp.
Odpowiedź 167
Poszczególne elementy są zlokalizowane w projektach branżowych.
Pytanie 169
Prosimy o zweryfikowanie instalacji kanalizacji od nawilżaczy, w projekcie jest PVC – wysoka temperatura
czynnika – potrzebna instalacja odporna na wysoką temperaturę.
Odpowiedź 169
Instalację odprowadzającą od nawilżaczy – należy wykonać z rur żeliwnych – zgodnie z rewizją proj. kanalizacji
udostępnioną w dniu 30.06.2016r.
Pytanie 174
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Prosimy podanie na jakiej głębokości mają przebiegać rurociągi N02 oraz CO2.
Odpowiedź 174
Minimum 1m.
Pytanie 175
Czy Zamawiający potwierdza zapotrzebowanie na moc szczytową 80kW przy rozbudowie oraz budowie nowego
budynku ze stacji S-1522.
Odpowiedź 175
Moc przyłączeniowa dla stacji S-1522 wzrośnie o 50 kW i wynosić będzie 200 kW - zgodnie warunkami
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 5185/2016/OD4/RR1, z dnia 16.02.2016r.
Pytanie 176
Czy zamawiający potwierdza zapotrzebowanie na poziomie mocy szczytowej Ps=370kW dla przebudowywanej
RG-MT Sko 159.
Odpowiedź 176
Moc przyłączeniowa dla stacji Sko-159 wzrośnie o 300 kW i wynosić będzie 370 kW - zgodnie warunkami
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 5317/2016/OD4/RR1, z dnia 16.02.2016r.
Pytanie 177
Czy Zamawiający dopuszcza przebudowę stacji transformatorowej bez konieczności zasilania obiektu z
tymczasowej stacji transformatorowej?
Odpowiedź 177
Podczas przebudowy stacji transformatorowej nie dopuszcza się aby obiekt nie posiadał zasilania
energetycznego. Na czas przebudowy stacji transformatorowej łącznie z odbiorami należy zapewnić zasilanie
elektroenergetyczne obiektu: - z drugiego przyłącza, po wcześniejszym uzgodnieniu z ENEA Operator
(zwiększenie poboru mocy ponad moc umowną) - przy użyciu istniejącego agregatu prądotwórczego.
Pytanie 178
Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie okablowania strukturalnego kategorii 7?
Odpowiedź 178
Tak, należy wykonać okablowanie strukturalne kat. 7.
Pytanie 179
W załączniku nr 7 do SIWZ w punkcie 252 i 253 wskazane zostały kable 5x2x YAKXS 1x240mm z szafki złącza
kablowego do szafki RG-ZPO. Brak jest w/w kabli w dokumentacji projektowej. Prosimy o sprostowanie.
Odpowiedź 179
Kabel 5x2x YAKXS 1x240mm należy ułożyć od stacji transformatorowej S-1522 - punkt przyłączenia do szafy
elektrycznej RG-ZPO zgodnie ze schematami elektrycznymi oraz planem sytuacyjnym. Szafa RG-ZPO zgodnie ze
schematami elektrycznymi należy dostosować do wzrostu mocy elektrycznej oraz wyposażyć w automatyczny
układ przełączenia zasilania.
Pytanie 180
Prosimy o informację, w jaki sposób Inwestor planuje dokonywać płatności za roboty budowlane. W SIWZ i umowie
występują rozbieżności miedzy terminem wystawienia faktury, terminem płatności a zapisem mówiącym, że „W
harmonogramie zostanie uwzględnione, że w 2016 r. Generalny Wykonawca wykonanie roboty w zakresie
umożliwiającym zapłatę za 3 mln zł, oraz że faktura końcowa opiewać będzie na 3 mln zł i zostanie zapłacona w I
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kwartale 2018 r.” Co w przypadku gdy wartość inwestycji będzie szacowana na poziomie 10 mln PLN, jak w takim
przypadku będzie wyglądało finansowanie inwestycji.
Odpowiedź 180
W zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy w par.14 ust. 1A otrzymał nowe brzmienie: "Faktury częściowe za 2016 r.
wyniosą co najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 500 000 zł brutto". W Rozdz. XVI SIWZ punkt 6.4.
otrzymał brzmienie: "W harmonogramie zostanie uwzględnione, że w 2016 r. Generalny Wykonawca wykona
roboty na kwotę co najmniej 3 200 000 zł brutto, jednak nie więcej niż 5 500 000 zł brutto, oraz że faktura końcowa
opiewać będzie na 3 mln zł i zostanie zapłacona w I kwartale 2018 r." Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że
określił zasady zapłaty wynagrodzenia w oparciu o protokół zaawansowania robót. Określił jednocześnie ile
maksymalnie zostanie zapłacone w poszczególnych latach kalendarzowych. W tym przypadku w protokołach
zaawansowania GW wskaże wartości do zafakturowania do maksymalnych wartości wskazanych w umowie.
Pytanie 185
Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie opisu branży elektrycznej – projekt wykonawczy „opis techniczny 1p.pdf”,
dotyczące bardzo szczegółowego opisu instalacji i sprzętu teletechnicznego, który swoimi parametrami ogranicza się
do jednej konkretnej firmy i uniemożliwia zastosowanie rozwiązań równoważnych, co równocześnie całkowicie
eliminuje rozwiązania konkurencyjne. Pytanie nasze jest o tyle zasadne, gdyż ta branża w projekcie jest nad wyraz
bardzo szczegółowo opisana, w stosunku do wszystkich innych branż, a zawiera nawet przeklejone karty
katalogowe charakterystyki konkretnych produktów, co wzbudza naturalne wątpliwości co do bezstronności
projektanta branżowego.
Odpowiedź 185
Systemy: Kontroli dostępu (za wyjątkiem wyposażenia stolarki i ślusarki), CCTV IP wraz z rozwiązaniami do
analizy obrazu, interkomowy i łączności bezprzewodowej, oraz system integrujący ww. systemy nie są objęte
przedmiotem zamówienia.
Pytanie 187
Prosimy o sprostowanie „zal. nr 05 do siwz - formularz oferty” – Rozdział 5 Instalacje elektryczne i niskoprądowe,
punkt 5.9 i punkt 5.21 wg naszej wiedzy obejmują te same instalacje.
Odpowiedź 187
Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ i udostępnia zmieniony formularz WOL_160701_Załącznik nr 5 do
SIWZ - Formularz oferty_rev.1 na swojej stronie internetowej.
Pytanie 188
Prosimy o uzupełnienie „zal. nr 05 do siwz - formularz oferty” – nie zawiera podrozdziału „system oddymiania
klatek schodowych”.
Odpowiedź 188
Koszt wykonania systemu oddymiania klatek schodowych powinien być ujęty przez Oferentów w punkcie 1.6 Tabeli
Podziału Ceny Ryczałtowej – „Roboty dekarskie, wliczając okna dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury
spustowe”.
Pytanie 189
Prosimy o potwierdzenie, iż w wycenie należy uwzględnić centralę wentylacyjną N1/W1.
Odpowiedź 189
Centrala NW1 jest objęta zamówieniem.
Pytanie 190
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Zgodnie z wytycznymi prosimy o potwierdzenie, iż na oddziale SOR należy wykonać tylko instalacje centralnego
ogrzewania (bez wewnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodociągowej).
Odpowiedź 190
Na oddziale SOR należy wykonać tylko instalacje centralnego ogrzewania (bez wewnętrznych instalacji wentylacji
i klimatyzacji oraz instalacji wodociągowej) w sposób opisany w dokumentacji projektowej i załączniku nr 9 do
SIWZ.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i musi być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ Wolsztyn
mgr Tadeusz Tofel

Sporządziła: Bernadeta Kurp
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