
 
INFORMACJE DODATKOWE 

I.  

Pyt. 1  MEDYCZNA SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA DLA 2 łóżek - SALA 

KONSULTACYJNA Poz. 25 

Prosimy o wyjaśnienie, czy do opisu nie wkradł się błąd, ponieważ przy rozmiarze półki 

Zamawiający podał "ok 350 x 050 mm" oraz czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 
430 x 425mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza półkę o wymiarach 430 x 425mm. 

Pyt. 2  MEDYCZNA SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA DLA 2 łóżek - SALA 

OBSERWACYJNA Poz. 59 

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 430 x 425 mm? Odp. Zamawiający dopuszcza 

półkę wymiarach 430 x o 425mm 
Pyt. 3  MEDYCZNA SUFITOWA JEDN05TKA ZASILAJĄCA DLA 2 łóżek - SALA 

INTENSYWNEJ TERAPII POZ. 93 

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 430 x 425 mm montowane na froncie 

kolumny? Odp. Zamawiający dopuszcza półkę o wymiarach 430 x 425mm 

Pyt. 4  MEDYCZNA SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA DLA 1 łóżka - SALA 
INTENSYWNEJ TERAPII Poz. 127 

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 430 x 425 mm montowane na froncie 

kolumny? Odp. Zamawiający dopuszcza półkę o wymiarach 430 x 425mm 

Pyt. 5  MEDYCZNA SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA DLA l łóżka - 5ALA 

OBSERWACYJNA Poz. 159 

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 430 x 425 mm montowane na froncie 
kolumny? Odp. Zamawiający dopuszcza półkę o wymiarach 430 x 425mm 

Pyt. 6  KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA - SALA RE5USCYTACJI Poz. 182 

Czy Zamawiający dopuści pionową głowicę zasilającą z pionowymi prowadnicami do 

montażu półek oraz akcesoriów? Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względów 

ergonomicznych. 
 

II. 

 

1. Proszę o dokładne określenie zakresu wyposażenia pomieszczeń jaki ma być wliczony w 

ofertę i dostarczony z podaniem jego poszczególnych ilości oraz rodzaju materiałów z 

jakich mają być wykonane poszczególne elementy  
i inne krótkie charakterystyki opisujące dane wyposażenie.  

Odp.  Wyposażenie zgodnie z projektem. 

Zestawienie białego montażu dla SOR  

- umywalki duże – 11 szt. 

- umywalki dla niepełnosprawnych – 4 szt. 
- umywalki okrągłe – 16 szt. 

- zlewozmywaki dwukomorowe – 9 szt. 

- zlewy – 4 szt. 

- miski ustępowe – 6 szt. 

- miski ustępowe dla np – 4 szt. 

- bidet – 1 szt. 
- brodziki półokrągłe 80 – 1 szt. 

- brodziki kwadratowy 90x90 – 1 szt. 

- obudowy brodzików półokrągłych 80 – 1 szt. 

- obudowy brodzików kwadratowych 90 – 1 szt. 

- zestawy dla niepełnosprawnych umywalkowe – 4 szt. 
- zestawy dla niepełnosprawnych ustępowe  – 4 szt. 

- krzesełka natryskowe dla niepełnosprawnych – 4 szt. 

- drzwi kabinowe  prysznicowe – 4szt. 

- poręcze kątowe natryskowe – 4szt. 



 
Wraz armaturą zgodnie z projektem.  

 

2. Czy w ofercie należy uwzględnić dźwig osobowy (szpitalny), jeżeli tak proszę o podanie 
szczegółowych parametrów. 

Odp. Tak, należy uwzględnić . Parametry istniejącego dźwigu w załączeniu. Dostawa i 

montaż kompletnego dźwigu z automatyką  sterującą i zasilającą ( w tym 

przygotowanie dokumentacji do odbioru) M.in. : 

Udźwig – 1600 kg 
• Prędkość – 0,6 – 1,0 m/s 

• Napęd hydrauliczny boczny lub elektryczny z maszynownią  

w nadszybiu  

• Sterowanie - mikroprocesorowe 

• Wykończenie – kabina wykończona w blasze nierdzewnej z lustrem, drzwi z 

blachy nierdzewnej  
 

3. Czy w wykazie osób, który należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w 

licytacji należy wskazać 15 osób, wraz z wymaganymi w wykazie danymi, o których 

mowa w dziale IX pkt 3 ppkt 2b Ogłoszenia o Zamówieniu? 

Odp. Tak. 
 

4. Czy w ofercie należy uwzględnić tylko odbojnice wskazane w pkt 7.12 opisu 

architektury, technologii medycznej, konstrukcji czy również poręcze opisane w tym 

samym punkcie. Jeżeli należy uwzględnić oba elementy proszę o podanie dokładnych 

ilości ponieważ na rzucie SC-03wskazane są tylko odbojnice w związku z tym nie ma 

możliwości określenia ilości mb poręczy. 
Odp. należy uwzględnić i odbojnice i poręcze. Poręcze występuję w tych samych 

miejscach co odbojnice i poręcze . Oznaczenia na rysunkach odnoszą się do obu 

elementów   

 

5. Na rysunku SC-03 pomiędzy pomieszczeniami S/01 a S/35 zaznaczona jest ścianka 

przesuwna, czy należy ją uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak proszę  
o podanie szczegółowych parametrów (wymiarów wraz z opisem materiałowym i 

sposobem montażu) 

Odp. należy uwzględnić ściankę przesuwna jako przeszkloną w systemie ślusarki 

aluminiowej – analogicznie do ściany fasadowej stałej przy której ma się ona 

przesuwać. Wymiary – wysokość jak ściana stała, długość ściany 2,4 m   
6. Czy ościeżnice metalowe w D1o; D2; D2o;D3;D3o;D4;D5o;D6s;D6.4  mogą być w 

kolorze ral 7035 (jasnoszary); ral 7047 (popielaty) lub ral 7024 (szary) ? 

Odp. Kolor został podany na rysunku zestawienia ślusarki i stolarki . 

 

7. Czy w drzwiach D6s ma być pochwyt z zamkiem hakowym (pomieszczenie zamykane) 

? 
Odp. Należy zastosować standardowy pochwyt ( z typowym zamkiem ) dla drzwi 

przesuwnych  

 

8. Czy system przesuwny dla drzwi D6s ma być naścienny czy chowany  

w ściankę? 
Odp. Chowany w ścianę  

 

9. Proszę o informację w którym pomieszczeniu ma być toaleta dla niepełnosprawnych? 

Odp. Wyposażenie dla niepełnosprawnych należy umieścić  

w pomieszczeniach S/15, S/02 , I/10 

 
10. Czy można wszystkie drzwi o konstrukcji skrzydła płyta drążona/MDF  wykonać w 

okleinie CPL zamiast malowania? 

Odp. zgodnie z projektem 



 
11. W przedmiarze dot. inst. elektr. który został umieszczony na stronie przetargu 

brakuje pozycji dotyczących wykonania zasilania urządzeń takich jak: centrale 

wentylacyjne, nagrzewnice, nawilżacz oraz agregaty chłodnicze. 
Odp. załączony przedmiar należy traktować jedynie pomocniczo, należy wycenić ( 

uwzględnić) wszystkie instalacje zawarte w projekcie. 

12. Proszę o zamieszczenie na stronie przetargu schematu rozdzielni RG, która ma zostać 

rozbudowana w trakcie przebudowy oddziału SOR. W przedmiarze brakuje pozycji 

dot. rozbudowy rozdzielni RG. 
Odp. Zamawiający nie dysponuje schematem rozdzielni RG. Rozbudowa rozdzielni 

głównej ma być w zakresie wynikającym z pkt. 4.4 opisu do projektu wykonawczego 

instalacji elektrycznej. 

13. Czy roboty dot. instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie zasilania opraw 

zabiegowych? Brak pozycji w przedmiarze dot. w/w roboty. 

Odp. Tak. 
14. Czy roboty dot. instalacji elektrycznej obejmują wykonanie zasilania kolumn sufitowy 

w ilości 8 szt.? Brak pozycji w przedmiarze dot. w/w roboty. 

Odp. Tak.  

15. Czy roboty dot. instalacji elektrycznej obejmują wykonanie zasilania kolumn 

anestezjologicznych w ilości 2 szt.? Brak pozycji w przedmiarze dot. w/w roboty. 
Odp. tak, obejmują 

16. Czy roboty dot. instalacji elektrycznej obejmują wykonanie panelu nadłóżkowych? 

Brak pozycji w przedmiarze dot. w/w roboty. 

Odp. tak, obejmują 

17. Czy na oddziale SOR będzie wykonywana instalacja przyzywowa (np. pom. WC)? Brak 

pozycji w przedmiarach. 
Odp. tak ma być wykonana instalacja przyzywowa 

18. Brak pozycji w przedmiarze instalacji elektrycznej dot. pomiarów powykonawczych. 

 Odp. tak, należy wykonać pomiary powykonawcze 

19. Przedmiar instalacji elektrycznej nie spełnia roli poglądowej gdyż jest nie kompletny 

zawiera tylko dział dot. opraw oświetleniowych, osprzęt instalacyjny i przewody oraz 

trasy kablowe który jest nie dokończony. 
Odp. załączony przedmiar, zgodnie z pkt. III.6 Ogłoszenia należy traktować jedynie 

pomocniczo, należy wycenić  (uwzględnić) wszystkie instalacje i roboty wynikające z 

projektu. 

 

III. 
 

1. Czy dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych ze źródłami LED, 

montowanymi na płytkach z tworzywa PCB ? 

Odp. Zamawiający  wskazał w specyfikacji technicznej rodzaj materiału na jakim maja 
być osadzone chipy LED –jest to aluminium. 

2.       Czy wymiary opraw oświetleniowych, zostały uwzględnione przy  
projektowaniu pozostałych instalacji w sufitach  podwieszanych, a ich ewentualna zmiana 

spowodowałaby konieczność koordynacji z innymi branżami ?. 

Odp. Tak,  wymiary opraw były uwzględnione przy projektach wszystkich instalacji 

umieszczonych w przestrzeni miedzysufitowej i suficie, zmiana wymiarów 
spowodowała by konieczność uzyskania zgody inwestora, architekta oraz 

przeprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wszystkich branż. 

3.       Czy dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych, produkowanych poza Unią 

Europejską ? 



 
Odp. zgodnie z projektem oraz  pod warunkiem, że są oznakowane znakiem CE 

zgodnym z normami Unii Europejskiej  

 
4.       Prosimy o podanie wymaganego parametru SDCM dla opraw  oświetleniowych LED. 

Odp. Dla opraw oświetleniowych : AA, AB, AC, BB, DD,DDN, 

DA,B,D,F1,F1N,EE,EEP,HH,HHP ---SDCM 3, 

C,C1---SDCM 2 

Odp Dla opraw oświetleniowych : AA, AB, AC, BB, DD,DDN, DA,B,D,F1,F1N,EE,EEP,HH,HHP 
---SDCM 3, 
C,C1---SDCM 2 
 

IV. 

1. W specyfikacji technicznej wskazane są dwa typy sufitów podwieszanych, z rzutu 

sufitów podwieszanych nie wyniki gdzie należy jaki typ ująć. Proszę o określenie, w 
których konkretnie pomieszczeniach ( nr pomieszczenia) ma być jaki sufit. 

Odp. Zgodnie z projektem wykonawczym „architektura” poz. 7.7 oraz SC.-05 

 


