
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 20.01.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 
euro na  roboty  budowlane  polegające  na  wykonaniu  pomieszczeń  bloku  operacyjnego 
łącznie  z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego do obowiązujących 
wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III budynku  Szpitala w Ełku przy ul. Baranki 
24  (Znak sprawy: 6003 /2013

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 
907,984 i 1047 ) do Zamawiającego zostały  wniesione niżej przytoczone pytania: 

1. Czy Zamawiający  przewiduje  wykonanie  w  posadzkach  wykonanie  koryt  kablowych  do 

stołów operacyjnych? – jeżeli tak to proszę o umieszczenie projektu z trasą przebiegu.

2.  Czy  Zamawiający  przewiduje  wykonanie  konstrukcji  do  podwieszenia  kolumn 
operacyjnych,  dla  monitorów  itd.?  –  jeżeli  tak  to  proszę  o  umieszczenie  na  stronie 
internetowej projektu technicznego.

3.  Proszę o umieszczenie na stronie internetowej projektu ochrony radiologicznej 

4. Czy pomieszczenie wentylatorowni wchodzi w zakres zamówienia? – jeżeli tak to proszę o 

umieszczenie na stronie internetowej projektu z opisem materiałów na wykończenie. Czy 

umieszczony w zamówieniu przedmiar uwzględnia pomieszczenie wentylatorowni? Jeżeli 

nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

5) W opisie technicznym architektury widnieje zapis o systemie samosterylizujacym natomiast 
brak jest pozycji w przedmiarze robót – proszę o uzupełnienie przedmiaru.

6)  Czy Zamawiający dopuszcza zamianę paneli  ściennych wykończonych szkłem na inne 
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rozwiązania  równoważne  czyli  paneli  z  blach  ocynkowanych  lub  ze  stali  nierdzewnej 

lakierowanych proszkowo. Proponowane w projekcie rozwiązanie ze szkła ograniczone jest 

tylko do jednego dostawcy co uniemożliwia wprowadzenie konkurencyjnych ofert, ponadto 

wskazane rozwiązanie jest wielokrotnie droższe od innych powszechnie stosowanych.

7) Jak  rozumieć  odpowiedź  Zamawiającego  dotyczącą  zabezpieczenia  antykorozyjnego 

elementów  metalowych  wentylatorowni?  –  czy  należy  oczyścić  i  pomalować  tylko  te 

elementy,  które  są  uszkodzone  i  skorodowane  czy  całą  konstrukcję  stalową  dachu 

wentylatorowni. Proszę o podanie ilości elementów do pomalowania.

8) W związku z brakiem rezygnacji z autonomicznego, centralnego systemu odciągu gazów 
medycznych AGSS, który ma być wydzieloną instalacją niezależną od pozostałych i jest 
rozwiązaniem  o  wiele  droższym  niż  klasyczne  rozwiązanie  z  inżektorowymi  punktami 
odciągu  zasilanymi  sprężonym  powietrzem,  prosimy  o  udzielenie  odpowiedzi,  czy 
Zamawiający  w  końcowej  fazie  odbioru   będzie  wymagał  dla  tej  instalacji  deklaracji 
zgodności dla wyrobu medycznego. 

Materiały sugerowane w przedmiarach i na projekcie (firmy DELTA P), takie jak Unit centralnego 
systemu odciągu gazów anestetycznych, strefowe zespoły kontrolne, czy sygnalizatory i skrzynki  
zaworowe nie posiadają deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych, a ich dostawca nalicza 
23% podatek VAT. 
Jednocześnie materiałów, które nie posiadają deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych nie 
wolno montować w instalacji gazów medycznych.
Natomiast  inżektorowe  systemy  odciągów  napędzanych  sprężonym  powietrzem,  na  których 
pracuje 95% szpitali są niezawodne, sprawdzone i służą przez długie lata, a producenci tychże 
odciągów posiadają deklaracje zgodności dla wyrobów medycznych. Elementy takie jak końcówki  
wtykowe niezbędne do pracy tej instalacji są niedrogie i ogólnie dostępne.

9) W piśmie  z  dn.  08.01.2014 r.  (odp.  1  i  9  )  określiliście  Państwo  dane ,  jakie  powinna  
spełniać winda towarowa. Wg producenta i dostawcy windy na podstawie tego opisu nie 
można  określić  parametrów  windy.  Prosimy  o  uszczegółowienie  Swojej  wypowiedzi  o 
następujące informacje:

Jakie mają być wymagane wymiary kabiny dźwigu: czy dostosowanie do wymiarów istniejącego 
szybu 1,81x1,95 m – wtedy udźwig nominalny wyniesie ok. 1000 kg a nie 1700 kg?



10)Czy szyb będzie przebudowany czyli powiększany do innych parametrów umożliwiających 
zainstalowanie dźwigu szpitalnego o udźwigu 1700 kg? Jeśli  tak prosimy o podanie do 
jakich wymiarów?

11)Gdzie będzie maszynownia – obecnie jej nie ma. Czy zapis „Maszynownia – nadszybiem” 
oznacza, że będzie ona zbudowana nad szybem?

12)Zapisano,  że  dźwig  ma  być  „linowy  w  układzie  1:1”  a  potem,  że  ma  być  „napęd 
bezreduktorowy”.  Przy wyciągarce bezreduktorowej  jedyną sensowną zarówno z punktu 
widzenia technicznego jak i cenowego jest układ 2:1.

13)Prosimy o wyjaśnienie jak ma być: czy układ 2:1 czy napęd może być reduktorowy.?

14)Drzwi kabinowe podano wymiar 1100 mm, a szybowe 1000 mm – technicznie niemożliwe. 
Prosimy o ustalenie ostatecznego wymiaru – przy czym w szerokości istniejącego szybu 
1810 mm – zmieszczą się tylko drzwi o szer. 1000mm.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1.  Nie przywidujemy wykonania koryt.
Ad 2. Na tym etapie nie jest możliwe określenie konstrukcji do podwieszenia kolumn operacyjnych. 
Informacje  te   będą określone po wyborze dostawcy sprzętu  medycznego – który jest  objęty 
osobnym przetargiem.
Ad 3. Nie przywiduje się instalacji urządzeń rentgenowskich. 
Ad 4. W wentylatorni usytuowanej na poddaszu należy wykonać następujące prace:
-  Na  poddaszu  należy  do  wyceny  przyjąć  4  szt.  drzwi  jednoskrzydłowych  wraz  z  ościeżnicą 
stalową  do  szachtów.  Wymiar  otworu  drzwiowego  0,45x2,10cm.  Należy  również  do  wyceny 
przyjąć drzwi jednoskrzydłowe do pomieszczenia magazynowego znajdującego się na poddaszu. 
Wymiar otworu drzwiowego 1,05x2,10cm. Całość stolarki powinna być kompletna w klamki i zamki  
oraz ościeżnice.
- Na poddaszu do wyceny należy przyjąć 1cm styropianu oraz 2 cm. wylewki cementowej oraz 
wykończenie gresem technicznym.
- Należy uzupełnić stolarkę okienną na poddaszu i wentylatorni  – 11szt. okien – wyposażyć w 
klamki + malowanie
- Na poddaszu – w łączniku i wentylatorni należy ułożyć płytki typu gres przyjąć 120,00m2 .
Zamawiający zamieścił nowe zestawienie stolarki drzwiowej.



Ad 5. Proszę o uściślenie jakiego  zapisu w opisie technicznym dotyczy pytanie przetargowe. 
Ad  6.  Zgodnie  z  nowym  projektem  branży  budowlanej  i  zamieszczonym  przedmiarem  robót 
( dodatkowe pozycje uzupełniające ).
Ad 7. Należy zabezpieczyć antykorozyjnie tylko elementy uszkodzone i skorodowane.
Ad 8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotowe zamówienie jest robotą budowlaną i  
zgodnie  z  Prawem  Budowlanym,  po  zakończeniu  robót,  Zamawiający  wymagał  będzie  od 
kierownika  budowy  oświadczenia  o  zgodności  wykonanych  robót  z  projektem,   warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa.
Ad 9. Dźwig osobowo towarowy,elektryczny pracujący w układzie 2:1 z wciągarką 
bezreduktorową. Dźwig należy zamontować w istniejącym szybie o wymiarach wew. 1,81x1,95m. 
Ilość przystanków : 4
Udźwig dźwigu min. 600 kg.
Prędkość dźwigu : 1m/s
Wysokość podnoszenia: ok. 13,5m
a) drzwi kabinowe -  drzwi  automatyczne, otwierane teleskopowo, 2-panelowe. Drzwi kabinowe 
regulowane  falownikiem,  zabezpieczone  kurtyną  świetlną,  skrzydła  ze  stali  nierdzewnej 
szlifowanej. Wymiary 1000x2000mm
b) Drzwi przystankowe - drzwi automatyczne, otwierane teleskopowe, 2-panelowe. Skrzydła ze 
stali nierdzewnej szlifowanej. Drzwi o odporności ogniowej EI60. Wymiary 1000x2000mm
c)  Kabina  -  ściany  ze  stali  nierdzewnej  szlifowanej,  wykładzina  antypoślizgowa,  sufit  z 
oświetleniem świetlówkowym, poręcz ze stali nierdzewnej - 2szt., listwy przypodłogowe ze stali  
nierdzewnej, wentylator automatyczny
d) kaseta dyspozycji w kabinie - kaseta pionowa na ścianie bocznej ze stali nierdzewnej 
szlifowanej, piętrowskazywacz LED, wskaźnik kierunku jazdy, przyciski oznaczone językiem 
Braille`a, przycisk otwierania i zamykania drzwi, alarm, sygnalizator przeciążenia windy, interkom 
do całodobowego pogotowia dźwigowego
e) Sygnalizacja i przyciski na przystankach - na wszystkich przystankach piętrowskazywacz LED, 
gong
f)  Sterowanie  -  mikroprocesowe,  zbiorczość  w  górę  &  dół,  szafa  sterowa  umieszczona  w 
maszynowni, łączność głosowa via GSM lub linia analogowa, funkcja jazd szpitalnych - stacyjka 
kluczykowa w panelu  dyspozycji,  zjazd na  najniższy przystanek po  sygnale  ppoż.  ,  zjazd  do 
najbliższego przystanku po zaniku napięcia.
      g) napęd - bezreduktorowy, elektryczny, regulowany falownikiem z enkoderem

Maszynownia dźwigu istniejąca zlokalizowana na poziomie -2, dostawa powinna obejmować 
wszystkie niezbędne elementy wymagane przepisami              określającymi bezpieczną pracę 
urządzenia oraz dokumentację i dokumenty potrzebną do uzyskania dopuszczenia przez Urząd 
Dozoru Technicznego.
Ad 10.  j.w.
Ad 11. j.w



Ad 12. j.w
Ad 13.j.w
Ad 14. j.w.

 Z poważaniem

 

                                                                                                                 


