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                                                                                           Myślenice, dnia  19.01.2022r. 

 

Do wszystkich  

Wykonawców  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z 11 września 2019  zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. 
U. z 2019 r. poz.2019 tekst jednolity z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja 
pomieszczeń SPZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną 
Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I” w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 46/PN/21 
 
(1) Pytania Wykonawcy pierwszego  

Proszę o potwierdzenie, że warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej opisane w pkt 7.4 lit. a i b SWZ należy rozumieć rozłącznie, tzn. należy się 
wykazać co najmniej jedną robotą w formule zaprojektuj i buduj oddziału szpitalnego o pow. 
450 m2 i wartości min. 2.500.000 zł lub co najmniej jedną robotą budowlaną budynku 
użyteczności publicznej o kubaturze min. 3500 m3 i wartości min. 5.000.000 zł. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje ze dokonuje zmiany postawionych warunków 
udział w postępowaniu. Nowy warunek w zakresie zdolności technicznej brzmi: 
 
,,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną lub roboty budowlane, realizowane na Oddziałach Szpitalnych (np. w formie 
przebudowy i/lub rozbudowy i/lub nadbudowy i/lub odbudowy i/lub budowy) o łącznej 
powierzchni użytkowej co najmniej 450 m2 i łącznej wartości wykonanych robót w 
kwocie co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto i obejmujących swoim zakresem co najmniej 
branżę ogólnobudowlaną i/lub konstrukcyjno – budowlaną, instalacje elektryczne, 
instalacje gazów medycznych oraz instalację wentylacji i klimatyzacji.” 
 
(2) Pytanie Wykonawcy drugiego: 

 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę 
warunków w postępowaniu (SWZ rozdział II punkt 7) poprzez dopisanie do wymaganego 
doświadczenia Wykonawcy „lub w czynnym obiekcie szpitalnym” oraz rezygnację z zakresu 
„zagospodarowanie terenu” w referencyjnych robotach. Zdecydowana większość robót 
związanych z przebudową Oddziałów Szpitalnych wykonywanych w czynnych obiektach 
szpitalnych nie obejmuje swoim zakresem zagospodarowania terenu, na które ogłaszane są 
oddzielne przetargi. Wówczas warunek udziału w postępowaniu mógłby być następujący : a) 
jedną robotę budowlaną i/lub zamówienie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 
obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających 
na przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub odbudowie i/lub budowie Oddziału 
Szpitalnego lub w czynnym obiekcie szpitalnym, o powierzchni użytkowej co najmniej 450m2 i 
wartości robót co najmniej 2.500.000,00 brutto, obejmującej co najmniej: 1. Branżę 
ogólnobudowlaną i/lub konstrukcyjno-budowlaną; 2. Instalacje elektryczne 3. Instalacje gazów 
medycznych 4. Instalacje wentylacji i klimatyzacji Zmiana taka pozwoli większej ilości 
Wykonawców na 
złożenie ofert. Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku. 



 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje ze dokonuje zmiany postawionych warunków 
udział w postępowaniu. Nowy warunek w zakresie zdolności technicznej brzmi: 
 
,,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną lub roboty budowlane, realizowane na Oddziałach Szpitalnych (np. w formie 
przebudowy i/lub rozbudowy i/lub nadbudowy i/lub odbudowy i/lub budowy) o łącznej 
powierzchni użytkowej co najmniej 450 m2 i łącznej wartości wykonanych robót w 
kwocie co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto i obejmujących swoim zakresem co najmniej 
branżę ogólnobudowlaną i/lub konstrukcyjno – budowlaną, instalacje elektryczne, 
instalacje gazów medycznych oraz instalację wentylacji i klimatyzacji.” 
 
(3) Pytania Wykonawcy trzeciego: 

 
1. W SWZ widnieje zapis, że zakup wyposażenia i aparatury medycznej nie jest 

przedmiotem niniejszego postępowania w związku z powyższym proszę o 

potwierdzenie, iż wyposażenie wymienione w załączniku do PFU – „Specyfikacja 

wyposażenia technicznego pomieszczeń” nie jest objęte prowadzonym 

postępowaniem i wyposażenia wymienionego w w/w kartach nie należy uwzględniać w 

ofercie cenowej.  

Odpowiedź: Specyfikacja wyposażenia technologicznego pomieszczeń od 1.1 do 
1.3 (Meble wykonane w technologii od 1.1 – 1.3) nie są przedmiotem niniejszego 
postępowania oraz nie jest przedmiotem niniejszego postępowania aparatura 
medyczna, która w PFU ujęta jest jako „poza zakresem”  oraz bieżnia nie jest 
przedmiotem niniejszego postępowania.  
 

2. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, iż dostawa i montaż paneli nadłóżkowych dla 

sal łóżkowych oraz most sufitowy dla sali IOM nie są objęte prowadzonym 

postepowaniem i nie należy uwzględniać ich w ofercie cenowej.  

 

Odpowiedź: Dostawa i montaż paneli nadłóżkowych dla sal łóżkowych oraz most 
sufitowy dla sali IOM są ujęte w prowadzonym postępowaniu i należy uwzględnić 
je w ofercie cenowej.    

 

3. Proszę o udzielenie informacji, czy odpowiedzi z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr 40/PN/21 są wiążące? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie 

odpowiedzi na stronie Zamawiającego.  

 
Odpowiedź: Tak, za wyjątkiem - Specyfikacja wyposażenia technologicznego 
pomieszczeń od 1.1 do 1.3 (Meble wykonane w technologii od 1.1 – 1.3) W 
załączeniu wyjaśnienia  z postępowania 40/PN/21. 

 
(4) Pytania Wykonawcy czwartego: 

 
Dot. SWZ, PFU 

Z uwagi na fakt, że w dokumencie ,,Specyfikacja warunków zamówienia’’ w rozdziale I, pkt. 2 

lp. 5 widnieje zapis, iż ,, Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zakup 

wyposażenia i aparatury medycznej, którego nie należy wyceniać. W przypadku 

wątpliwości w tym zakresie wykonawcy mogą zadać pytania z tym związane przed 

terminem składania ofert.’’, natomiast w dokumencie ,,Program funkcjonalno-użytkowy’’ w 

części B, punkt 2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia widnieje zapis, iż ,, W tabeli 

przedstawiono zestawienie wyposażenia i aparatury medycznej z uwzględnieniem co 



 

obejmuje postępowanie przetargowe. Wyposażenie określone jako „poza zakresem” nie 

jest objęte postępowaniem przetargowym, ale w ramach inwestycji należy wykonać 

wszelkie przyłącza pod wymienione urządzenia.’’ zwracamy się do Zamawiającego z 

prośbą o jednoznaczne wskazanie, jakie pozycje z tabeli w PFU należy dostarczyć w ramach 

postępowania. 

Odpowiedź: Należy dostarczyć pozycje z tabeli z wyjątkiem specyfikacja wyposażenia 
technologicznego pomieszczeń od 1.1 do 1.3 (Meble wykonane w technologii od 1.1 – 
1.3) nie są przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie jest przedmiotem 
niniejszego postępowania aparatura medyczna, która w PFU ujęta jest jako „poza 
zakresem”  oraz bieżnia nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.  
 

Dot. SWZ 5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert, dot. Gwarancja 

1. Czy Zamawiający wyłączy z Kryterium II punktacji dotyczącej gwarancji sprzęt 

medyczny i wyposażenie? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kryterium nr II tj. gwarancja dotyczy gwarancji 

jakości na roboty budowlane. Wyposażenie i aparatura medyczna nie stanowi kryterium 

oceny ofert, przy czym gwarancja na te produkty i wyposażenia ma wynosić nie mniej 

niż 24 miesiące. 

 

2. Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji dla sprzętu medycznego oraz wyposażenia 

nie związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych 24 miesiące?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga gwarancji dla sprzętu medycznego oraz 

wyposażenia  nie związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych nie mniej niż 24 miesiące. 

  

Dot. IR_025-21_PFU_Specyfikacja_3_2021.010.29 

1, lp. 4 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu poduszek ze zdejmowalnymi poszewkami? Kanapa 

tapicerowana jest materiałem zmywalnym typu eko skóra, przez co nie ma możliwości 

wykonania obić zdejmowanych ze względów technologicznych. 

Odpowiedź: Nie. Należy wykonać zgodnie z PFU.  

 

Dot. IR_025-21_PFU_Specyfikacja_4_2021.10.29 

1, lp. 4 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu poduszek ze zdejmowalnymi poszewkami? Kanapa 

tapicerowana jest materiałem zmywalnym typu eko skóra, przez co nie ma możliwości 

wykonania obić zdejmowanych ze względów technologicznych. 

Odpowiedź: Nie. Należy wykonać zgodnie z PFU.  

2, lp. 7 

Czy Zamawiający dopuści kanapę z powierzchnią spania 1990x1440 mm? 

Dot. IR_025-21_PFU_Specyfikacja_5_2021.10.29 

1. Czy Zamawiający dopuści kanapę opisaną poniżej? 



 

Rozkładana sofa o niewielkim, zgrabnym kształcie. Tapicerowana materiałem typu skaj. 

Możliwość mycia i dezynfekcji. Szerokość: 149 cm Głębokość:  72 cm Wysokość: 72 cm 

Głębokość siedziska: 50 cm Wysokość siedziska: 38 cm Szerokość łóżka: 110 cm Długość 

łóżka: 198 cm 

Odpowiedź: Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podano w PFU. 

Dot. IR_025-21_PFU_2021.10.29 

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga 

dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia wyłącznie asortymentu, który posiada 

szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (tj. 5_specyfikacje wyposażenia 

technicznego pomieszczeń). 

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć całe wyposażenie wskazane w PFU, za 

wyjątkiem mebli wykonanych w technologii 1.1 – 1.3  i pozycji określonych „ 

poza zakresem”. 

Pomieszczenie nr 1.57 – Gabinet z holterem – Bieżnia – 1 szt. 

1. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia bieżni opisanej poniżej? 

Bieżnia elektryczna do rehabilitacji.  

Maksymalna moc silnika 1,75 KM.  

Prędkość 0,3 – 6 kilometrów/h. 

Przycisk do natychmiastowego zatrzymania pasa. 

Boczne poręcze bezpieczeństwa na całej długości pasa. 

Poręcz z przodu. 

Odpinany pasek bezpieczeństwa. 

Boczne stopnie z antypoślizgową powierzchnią.  

Czujnik tętna w uchwytach. 

Podświetlany wyświetlacz LED. 

2 uchwyty na butelki.  

Wyposażona w kółka. 

Wymiary pasa bieżni 1220 x 400 mm. 

Wymiary urządzenia 1590 x 680 x 1290 mm. 

Maksymalne obciążenie 460 kg. 

Odpowiedź: Bieżnia  poza zakresem zamówienia – nie wyceniać.  

Dot. Dozownik mydła w płynie – 42 sztuki DTN101 

1. Czy Zamawiający będzie wymagał dozowników do mydła w płynie opisanych poniżej? 

 
Dozownik w kolorze białym z okienkiem do kontroli ilości poziomu mydła. Pojemność 800 ml. 

Zamykany na kluczyk. Pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem, 

bez użycia dłoni. Głębokość 11,5 cm, wysokość 25 cm, szerokość 11,5 cm. Deklaracja 

zgodności. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: dozowniki mydła w płynie  i dozowniki na płyn 

dezynfekcyjny: Dozowniki manualne (łokciowe) i automatyczne w systemie zamkniętym 

NEXA lub równoważnym (parametry nie gorsze), który obecnie jest używany na terenie 

szpitala i który jest kompatybilny ze środkami dezynfekującymi i myjącymi: Spirigel 

Complete, Seraman Soft w opakowaniach jednorazowych po 750 ml (zamawianymi z 

umowy przetargowej). 

 

dot. Dozownik na płyn dezynfekcyjny – 21 sztuk  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał dozowników na płyn dezynfekcyjny opisanych 

poniżej? 

Dozownik z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o pojemności 500 ml. Korpus 

wykonany z aluminium i tworzywa ABS. Wysokość 28,3 cm, szerokość 8,2 cm, głębokość 22,5 

cm. Deklaracja zgodności.  



 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: dozowniki mydła w płynie  i dozowniki na płyn 

dezynfekcyjny: Dozowniki manualne ( łokciowe) i automatyczne w systemie 

zamkniętym NEXA, który obecnie jest używany na terenie szpitala i który jest 

kompatybilny ze środkami dezynfekującymi i myjącymi: Spirigel Complete, Seraman 

Soft w opakowaniach jednorazowych po 750 ml (zamawianymi z umowy przetargowej). 

Dot. Dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym na fotokomórkę – 2 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał dozowników na środek dezynfekcyjny na 

fotokomórkę opisanych poniżej?  

Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu na jednorazowe 

wkłady o pojemności 1000 ml. Zasilany 4 bateriami R14. Zamykany na kluczyk. Diodowy 

wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie. Wysokość 27,5 cm, 

szerokość 15,4 cm, głębokość 10 cm. Deklaracja zgodności.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: dozowniki mydła w płynie  i dozowniki na płyn 

dezynfekcyjny: Dozowniki manualne ( łokciowe) i automatyczne w systemie 

zamkniętym NEXA, który obecnie jest używany na terenie szpitala i który jest 

kompatybilny ze środkami dezynfekującymi i myjącymi: Spirigel Complete, Seraman 

Soft w opakowaniach jednorazowych po 750 ml (zamawianymi z umowy przetargowej). 

 

 

dot. Kuchenka mikrofalowa – 2 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał kuchenki mikrofalowej opisanej poniżej? 

Kuchenka mikrofalowa o mocy 700 W. 5 poziomów grzania. Talerz obrotowy. Pojemność 20 

litrów. Wyświetlacz LED. Sygnalizacja końca pracy. Zasilanie 230V.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kuchenki mikrofalowej moc min 700W, pojemność 

min 17 l, sygnalizacja końca pracy, zasilanie 230 V.  

Dot. Podajnik na ręczniki pojedyncze – 30 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał podajniki na ręczniki opisane poniżej? 

Pojemnik na ręczniki papierowe w roli w kolorze białym z okienkiem do kontroli ilości ręcznika. 

Maksymalna średnica roli 20,5 cm i wysokość 23 cm. Zamykany na kluczyk.  Wysokość 35,5 

cm, szerokość 23 cm, głębokość 23 cm. Deklaracja zgodności.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podajnik na pojedyncze ręczniki papierowe składane 

ZZ o pojemności 500 – 600 sztuk wykonany z tworzywa  ABS w białym kolorze z 

okienkiem, zamykany na kluczyk. 

 

Dot. podajnik na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej – 12 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał podajniki na ręczniki pojedyncze ze stali 

nierdzewnej opisane poniżej?  

Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach o średnicy 22 cm wykonany ze stali matowej. 

Wysokość roli maksymalna 25 cm. Zamykany zamkiem. Wysokość 33 cm, szerokość 21 cm, 

głębokość 20,5 cm. Deklaracja zgodności.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podajnik na pojedyncze ręczniki papierowe składane 

ZZ o pojemności 500 – 600 sztuk wykonany z tworzywa  ABS w białym kolorze z 

okienkiem, zamykany na kluczyk. 

 

Dot. Pojemnik na zużyte ręczniki – 44 szt. 

1. Czy Zamawiający będzie wymagał pojemników na zużyte ręczniki opisanych poniżej? 

Kosz na odpady o pojemności 28 litrów w kolorze białym wykonany z ABS. Otwierany 

pedałem nożnym.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kosze na odpady wykonane z tworzywa ABS, w 

kolorze białym, z pokrywą otwieraną pedałem nożnym. Łatwy do utrzymania w 



 

czystości, odporny na preparaty dezynfekcyjne dostosowane wielkością do 

pomieszczeń; pojemność - 30 litrów, 60 litrów, 80 litrów. 

 

Dot. Szczotka do WC – 18 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał szczotki do WC opisanej poniżej?  

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany. Tuba z przykrywką. Szczotka wykonana 

ze stali. Wysokość 40 cm. Średnica 9 cm.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Szczotki do WC z pojemnikiem plastikowym, 
wolnostojącej w kolorze białym. 
 

Dot. Uchwyt na papier toaletowy – 18 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał uchwytów na papier opisanych poniżej? 

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym z okienkiem do 

kontroli ilości papieru. Dostosowany do roli o średnicy 28 cm. Pojemnik zamykany na kluczyk. 

Głębokość 14,5 cm, szerokość 33,5 cm, wysokość 36,5 cm. Deklaracja zgodności.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemnik na papier toaletowy, zamykany, wykonany 

z tworzywa ABS. dostosowany do rolki typu Jumbo /średnica ok. 25 cm. 

 

Dot. Wieszak haczykowy – 18 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał wieszaków haczykowych opisanych poniżej? 

Wieszak 4 haczykowy wykonany z mosiądzu chromowanego. Głębokość 8,5 cm, Wysokość 7 

cm, szerokość 37,5 cm.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wieszak haczykowy ze stali nierdzewnej.  

 

Dot. Wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brudną bielizną – 2 szt.  

1. Czy Zamawiający będzie wymagał wieszaków ze stali na worki opisanych poniżej? 

 
Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy 
zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka 
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę 
Pojemność worka 100l-120l 
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem 
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
blokadą 
Szerokość: 405 mm  
Głębokość: 520 mm  
Wysokość: 860 mm  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Podwójny stelaż do zbierania brudnej bielizny 

wykonany ze stali kwasoodpornej, z pokrywą w kolorze czerwonym/ pościel skażona/ i 

niebieskim / pościel brudna/ – wykonane  

z tworzywa ABS. Pokrywy otwierane pedałem. Obręcz na worki wykonana ze stali 

kwasoodpornej, wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się 

worków. Stelaż przystosowany do worków o pojemności 120 litrów. Podstawa stalowa z 

osłoną z tworzywa ABS w kolorze szarym, wyposażona w koła; w tym 2 z blokadą. 

 

Dot. wózek do przewożenia brudnej bielizny – 2 szt. 



 

 
1. Czy Zamawiający będzie wymagał wózków do przewożenia brudnej bielizny opisanych 

poniżej? 

 
Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy 
zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka 
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę 
Pojemność worka 100l-120l 
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem 
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
blokadą 
Szerokość: 405 mm  
Głębokość: 520 mm  
Wysokość: 860 mm  
Odpowiedź: Minimalne parametry techniczne zostały podane w PFU, model do 

uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym. 

 
Dot. Wózek do przewożenia potraw – 1 szt.  
 

1. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wózka do przewożenia potraw 

opisanego poniżej? 

 
Wózek ze stali nierdzewnej z 3 półkami. Uchwyt do prowadzenia. Wózek na 4 kółkach, w tym 
2 z hamulcem. Powierzchnia robocza półek 790x445 mm. Odległość między półkami 245 mm. 
Wymiary całkowite 850x450x900 mm. 
 

Odpowiedź: Parametry techniczne do uzgodnienia na etapie realizacji 
zamówienia z Zamawiającym. 
 

Dot. Zamykany pojemnik na brudną bieliznę – 1 szt. 
 

1. Czy Zamawiający będzie wymagał zamykanego pojemnika na brudną bieliznę 

opisanego poniżej? 

 
Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy 
zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka 
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę 
Pojemność worka 100l-120l 
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem 
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
blokadą 
Szerokość: 405 mm  
Głębokość: 520 mm  
Wysokość: 860 mm 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wózek wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą. 

Konstrukcja metalowa, wyposażony w 4 kółka, w tym 2 skrętne. Posiadający zawór 

spustowy, z możliwością dezynfekcji, pojemność ok. 450 litrów – dostosowany do 

wielkości brudownika. 

 
Dot. telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod różnymi kątów widzenia 
(szczególnie od dołu) – 14 szt. 
 

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż należy dostarczyć 

telewizory ujęte w PFU zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 9 (tj. plik 

IR_025-21_PFU_Specyfikacja_9_2021.07.14). 

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał parametrów nie niższych niż opisane w PFU. 

 



 

Dot. regulowane mocowanie do ściany pod telewizor – 14 szt. 
 

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż należy dostarczyć 

regulowane mocowanie do ściany pod telewizor zgodnie z opisanym w załączniku 

nr 9 (tj. plik IR_025-21_PFU_Specyfikacja_9_2021.07.14). 

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał parametrów nie niższych niż opisane w PFU. 

 

Dot. Pom. Nr 1.03 Kuchenka  

 

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie składowych zabudowy w pomieszczeniu z uwagi 

na znaczne różnice w zestawieniu zawartym w Specyfikacji wyposażenia 

technologicznego pomieszczeń -1.3 a przedmiarami umieszczonymi w  PFU.  

Odpowiedź: Poniżej skorygowany przedmiar z PFU: 
 

 

 
 
 

2. Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów / udostępnienie opisów wymaganego 

wyposażenia meblowego w technologii 1.3 w pomieszczeniu 1.03 Kuchenka, 

zamieszczone opisy dotyczą mebli w technologii 1.1. 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z opisami załącznika PFU. 

 

Dot. Pom. nr 1.07 – Brudownik 

 



 

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie składowych zabudowy w pomieszczeniu z uwagi 

na różnice w zestawieniu zawartym w Specyfikacji wyposażenia technologicznego 

pomieszczeń -1.3 a przedmiarami umieszczonymi w  PFU.  

Odpowiedź: Poniżej skorygowany przedmiar z PFU 

 

 
 

Dot. Pom. Nr 1.08, 1.49 – Pomieszczenia porządkowe  

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pozycje : zlew 1 komorowy na wysokości 

h=50cm od posadzki, ciepła i zimna woda, złączka ścienna, kanalizacja w podłodze - 

kratka odpływowa, wózek z przyborami do sprzątania stanowią przedmiot 

zamówienia? Zostały one zawarte w PFU jako wyposażenie wykonane w technologii 

załącznika nr 1.3 – brak jest jednak ich opisu w  Specyfikacji wyposażenia 

technologicznego pomieszczeń -1.3. W przypadku wymogu dostarczenia 

wspomnianego wyposażenia prosimy o podanie wymaganych parametrów. 

Odpowiedź: Tak, stanowią przedmiot zamówienia. Wyposażenie musi posiadać 
atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w placówkach służby 
zdrowia. 

 
Dot. Pom. Nr 1.10, 1.12, 1.42,1.53,1.55- Węzły sanitarne przy pokojach 1  - i 2 – 

łóżkowych. 

 

3. Zwracamy się z prośbą o podanie technologii wykonania oraz wymiarów dla pozycji 

Umywalka z szafką 1 szt. oraz potwierdzenie iż stanowi on przedmiot dostawy w 

ramach postępowania. Asortyment jest zawarty w PFU natomiast nie ujęto go w żadnej 

ze specyfikacji wyposażenia technologicznego pomieszczeń. 

Odpowiedź:  Tak, stanowią przedmiot zamówienia. Należy zastosować szafkę 

stojącą z umywalką o szerokości 500mm, głębokości 450mm i wysokości 

900mm, posiadającą atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w 

placówkach służby zdrowia, wykonaną z materiałów posiadających wymagane 

świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. 

 



 

Dot. Pom. Nr 1.22, 1.25, 1.27,1.29,1.31, 1.38, 1.40  Węzły sanitarne przy pokojach 5 – 

łóżkowych. 

 

4. Zwracamy się z prośbą o podanie technologii wykonania oraz wymiarów dla pozycji 

Umywalka z szafką 1 szt. oraz potwierdzenie iż stanowi on przedmiot dostawy w 

ramach postępowania. Asortyment jest zawarty w PFU natomiast nie ujęto go w żadnej 

ze specyfikacji wyposażenia technologicznego pomieszczeń. 

Odpowiedź: Tak, stanowią przedmiot zamówienia. Należy zastosować szafkę 

stojącą z umywalką o szerokości 500mm, głębokości 300mm i wysokości 

900mm, posiadającą atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w 

placówkach służby zdrowia, wykonaną z materiałów posiadających wymagane 

świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. 

 
Dot. Pom.  nr 1.21 – Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego 

 

5. Zwracamy się z prośbą o podanie technologii wykonania oraz wymiarów dla pozycji : 

Szafka stojąca z umywalką jednodrzwiowa 65 cm (ścięta) 1 szt., Szafka dolna ze 

zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm 1 szt. , Blat laminowany na szafki w 

kształcie litery ,,L'' 200/150 cm 1 szt. oraz potwierdzenie iż stanowi on przedmiot 

dostawy w ramach postępowania. Asortyment jest zawarty w PFU natomiast nie ujęto 

go w żadnej ze specyfikacji wyposażenia technologicznego pomieszczeń. 

Odpowiedź: Tak, stanowią przedmiot zamówienia. Należy zastosować 

wyposażenie, posiadające atest higieniczny potwierdzający możliwość 

stosowania w placówkach służby zdrowia, wykonane z materiałów 

posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w 

pomieszczeniach medycznych. Wymagane wymiary i materiały podano w PFU. 

 

 
Dot. Pom. 1.24, 1.26, 1.28, 1.30, 1.37, 1.39 – Pokoje 5 łóżkowe  

 

6. Zwracamy się z prośbą o podanie technologii wykonania oraz wymiarów dla pozycji 

Umywalka stojąca z umywalką jednodrzwiowa 65 cm (ścięta) 1 szt. oraz potwierdzenie 

iż stanowi on przedmiot dostawy w ramach postępowania. Asortyment jest zawarty w 

PFU natomiast nie ujęto go w żadnej ze specyfikacji wyposażenia technologicznego 

pomieszczeń. 

Odpowiedź: Tak, stanowią przedmiot zamówienia. Należy zastosować 

wyposażenie, posiadające atest higieniczny potwierdzający możliwość 

stosowania w placówkach służby zdrowia, wykonane z materiałów 

posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w 

pomieszczeniach medycznych. Wymagane wymiary i materiały podano w PFU. 

 

Dot. Pom. Nr 1.43 Śluza umywalkowo-fartuchowa  

7. Zwracamy się z prośbą o podanie technologii wykonania oraz wymiarów dla pozycji 

Umywalka z baterią na fotokomórkę  1 szt. oraz potwierdzenie iż stanowi on przedmiot 

dostawy w ramach postępowania. Asortyment jest zawarty w PFU natomiast nie ujęto 

go w żadnej ze specyfikacji wyposażenia technologicznego pomieszczeń. 

Odpowiedź: Tak, stanowią przedmiot zamówienia. Należy zastosować umywalkę o 

wymiarach pozwalających na montaż w danym pomieszczeniu. Umywalka musi posiadać 

atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w placówkach służby zdrowia, i 

być wykonana z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do 

eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. 

 

8. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego asortymentu Zamawiający oczekuje w 

pozycji – Miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych 1 

szt.? Prosimy o wskazanie parametrów wyposażenia. Asortyment jest zawarty w PFU 



 

natomiast nie ujęto go w żadnej ze specyfikacji wyposażenia technologicznego 

pomieszczeń. 

Odpowiedź: Należy zastosować pojemniki dedykowane do zastosowania w 

służbie zdrowia, pozwalające na rozdział ubrań czystych i brudnych, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595). 

 
Dot. Pomieszczenie nr 1.45 - Węzeł sanitarny przy izolatce 

9. Zwracamy się z prośbą o podanie technologii wykonania oraz wymiarów dla pozycji 

Umywalka z szafką i  baterią na fotokomórkę  1 szt. oraz potwierdzenie iż stanowi on 

przedmiot dostawy w ramach postępowania. Asortyment jest zawarty w PFU natomiast 

nie ujęto go w żadnej ze specyfikacji wyposażenia technologicznego pomieszczeń. 

Odpowiedź: Tak, stanowią przedmiot zamówienia. Należy zastosować szafkę stojącą 

z umywalką o szerokości 500mm, głębokości 450mm i wysokości 900mm, 

posiadającą atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w placówkach 

służby zdrowia, i wykonaną z materiałów posiadających wymagane świadectwa 

dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych 

 
Dot. SWZ, PFU 

1. W związku z panującą pandemią, prosimy o informację, czy Zamawiający będzie 

oczekiwał wyposażenia mebli w pomieszczeniach kuchennych i zabiegowych w 

System do eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych w tym wirusa SARS – CoV2 o 

poniższych parametrach ?  

Stacjonarny system dezynfekcji i aktywizacji powietrza oparty o technologię zimnej 
plazmy. Urządzenie montowane w kanale wentylacyjnym, tryb pracy urządzenia 
24/7/365 bez konieczności przestojów. Urządzenie wykorzystujące technologię NCC ( 
Naturalna Konwersja Katalityczna), która redukuje populacje drobnoustrojów takich jak 
wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i na powierzchniach orazn nieprzyjemne zapachy 
i widoczny dym. Możliwość dopasowania działania urządzenia do powierzchni 
pomieszczeń. Ilość i wielkość matryc dostosowana do wydatku central powietrza w 
budynku. Urządzenie działające przy obecności ludzi wewnątrz pomieszczeń 
dezynfekowanych. Urządzenie posiadające Deklarację Zgodności i certyfikat PZH oraz 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 62353. 
Odpowiedź: Zamawiający podał minimalne parametry urządzeń w PFU i oczekuje 
dostarczenia urządzeń o parametrach równoważnych, tj. nie gorszych niż 
podane. 

 
Zmianie ulega Rozdział III pkt. 2 SWZ: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2022 r. do godziny 12.30.  
 
Zmianie ulega Rozdział III pkt. 3 SWZ: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r. o godz. 13.10 poprzez odszyfrowanie 
złożonych na Platformie ofert. 
 
Zmianie ulega Rozdział III pkt. 4 SWZ  4. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  tj. do dnia 

23.02.2022 r. 

Podpis........................................ 
 
 
 
 

 
 

Zamieszczono na platformie zakupowej  ……………………………………………............ .


