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Proszowice, dnia 01.04.2021 r.

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na
Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2021
W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
Pytanie 1
„Czy Zamawiający będzie wymagał montowania podtynkowych tablic poboru gazów medycznych
w miejscu naściennych punktów poboru gazów medycznych (oznaczonych na projekcie gazów
medycznych)?”
Odpowiedź:
Tak, Punkty poboru montowane jako tablice podtynkowe.
Pytanie 2
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakresem postępowania jest objęte dostawa i montaż
kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej – 2 szt.”
Odpowiedź:
W wyniku aktualizacji projektów architektury z roku 2021 ilość kolumn wzrosła do 3.
Pytanie 3
„Jeżeli w zakres Zamówienia wchodzą ww. kolumny prosimy o udostępnienie specyfikacji i wymagań.”
Odpowiedź:
W projekcie ujęto zestaw 3 szt. kolumn sufitowych anestezjologicznej i chirurgicznej K60S-ALFA 60/80
I K60S-BETA 80/100 lub równoważne o standardowym wyposażeniu określając tym parametry:
z półkami i punktami poboru gazów medycznych 2x tlen, 2x próżnia, 2x sprężone powietrze oraz gniazda
elektryczne 8szt. i wyrównanie potencjału 8szt. i teletechniczne 2szt.- każda . Ujęto w STWiOR dla
branży instalacyjnej na str. 79.
Pytanie 4
„Czy Zamawiający będzie wymagał paneli z motywem dziecięcym na oddziały Dziecięce?”
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami STWiOR dla branzy instalacyjnej na str 79.
Pytanie 5
„Prosimy o udostępnienie szczegółowych wymagań dotyczących paneli nadłóżkowych.”
Odpowiedź:
Wymagania zgodnie z zapisami STWiOR dla branzy instalacyjnej na str 79. Jednak zapis „dla sali 3.40”
(były tu 3 panele) po aktualizacji architektury jest nieaktualny. Podczas dostosowania projektów

branżowych zamawiający wskaże 8 paneli o wymienionych w tym punkcie parametrach, reszta bez
zmian.
Pytanie 6
„Czy Zamawiający pisząc „kaseton w obudowie podtynkowej” ma na myśli podtynkowe tablice poboru
gazów medycznych?”
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 7
„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilości paneli przyłóżkowych należy wyceniać zgodnie
z najnowszą wersją projektu architektury dla poszczególnych oddziałów?”
Odpowiedź:
Tak, i te ilości należy zaktualizować w wymienionej w SWZ aktualizacji projektów branżowych
z uwzględnieniem odpowiedzi dla powyższego pytania nr 5.
Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Gabinetach diagnostyczno zabiegowych należy
dostarczyć i zamontować naścienne punkty poboru gazów medycznych (1xO2, 1xVAC).
Odpowiedź:
Tak. W gabinetach diagnostyczno zabiegowych niewyposażonych w kolumny, o kórych mowa
w odpowiedzi na pytania 2 i 3 należy zainstalować naścienne punkty poboru gazów medycznych
(1xo2,1xvac).
Pytanie 9

Czy Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przetargowego wymaga dostarczenia
i montażu lamp do gabinetów diagnostyczno zabiegowych?
Odpowiedź:
Nie, zamówienie nie obejmuje lamp.
Pytanie 10

Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia lamp do gabinetów diagnostyczno zabiegowych
prosimy o udostępnienie wymaganych parametrów.
Odpowiedź:
W związku z odpowiedzią na pytanie 9, nie dotyczy.
Pytanie 11
„W związku z udzielonymi dnia 30.03.2021 r. odpowiedziami, bardzo obszernym zakresem rzeczowym
postępowania, okresem Świąt Wielkiej nocy oraz nieprzerwanie trwającej epidemii COVID-19,
zwracamy się z wnioskiem o przesuniecie terminu składania ofert na dzień co najmniej 12.04.2021 r. ”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2021 r.
Pytanie 12
Prosimy o udostępnienie zestawień materiałowych dla instalacji wentylacji mechanicznej z opisem
oznaczeń zawartych na rzutach. Dokument ten jest niezbędny do sporządzenia wyceny prac.
Odpowiedź:
Z zestawieniem el. wentylacji można się zapoznać w Sekcji Adm-Techn. Szpitala od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy od 8:00-14:30
Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 01.04.2021 r.
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