
           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                          Data: 19..09.2016 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  zaprojektowanie,  wykonanie  i  uruchomienie

zintegrowanego  systemu  bloku  operacyjnego  (zwanym  dalej  SZBO)  oraz   Systemu  Zarządzania

Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki  24

w Ełku  (Znak Postępowania: 3345/2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.),)  Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Zamawiający przewiduje przekazanie edytowalnych kodów źródłowych. Czy dopuszczalna jest zmiana 
wymagań tak, aby oferta obejmowała tylko udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania objęte ofertą ?

Odp.: TAK (modyfikacja SIWZ)

2. Czy oferta ma obejmować dostarczenie infrastruktury serwerowej (w tym systemu operacyjnego, bazy 
danych, niezbędne oprogramowanie narzędziowe) na potrzeby systemu BMS czy tylko wskazywać wymagania 
Wykonawcy, a zapewnienie tej infrastruktury będzie leżało po stronie Zamawiającego?

Odp.: TAK, oferta ma obejmować dostarczenie infrastruktury serwerowej

3. Zamawiający do SIWZ dołączył załącznik nr 9, ale Specyfikacja w żadnym miejscu nie odwołuje się do tego
załącznika. Prosimy o jednoznaczną informację jak należy interpretować te dokumenty. 

W szczególności: 
• Czy dokument „Parametry techniczne BMS.odt” obejmuje wymagania Zamawiającego w zakresie 

funkcjonalności oprogramowania systemu BMS 

Odp.: TAK

• Czy oferta ma obejmować dostarczenie komputera panelowego oraz monitora zabiegowego zgodnie z 
konfiguracjami określonymi w dokumentach „Parametry techniczne komputera panelowego.odt” i 
„Parametry techniczne monitora SZBO.odt” 

Odp.: TAK, odniesienie znajduje się w specyfikacji SZBO.

• Prosimy o określenie jakie dane/informacje mają być przesyłane pomiędzy oprogramowaniem systemu 
BMS a urządzeniami wymienionymi w dokumencie „Infrastruktura obiektu BMS.odt” 



Odp.:  Modyfikacja dokumentu „Infrastruktura obiektu BMS.

• W dokumencie „Infrastruktura obiektu BMS.odt” w części opisującej dostarczane media i ich układy 
pomiarowo-rozliczeniowe we wszystkich punktach jest informacja o braku dostępności sieci LAN. Czy 
to oznacza, że w ramach zadania ma być także wykonana taka sieć dla tych punktów czy przewidzieć 
należy inny sposób transmisji danych? Czy w tych punktach dostępna jest sieć WLAN?

Odp.: TAK, w ramach zadania należy wykonać właściwe połączenie, ze względu na odległość do 
układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej oraz wody wskazane są połączenia 
światłowodowe, pozostałe punkty połączenia kablowe do najbliższego punktu dystrybucyjnego. Sieć 
WLAN w tych punktach nie jest dostępna.

• W dokumencie „Infrastruktura obiektu BMS.odt” w części opisującej dostarczane media i ich układy 
pomiarowo-rozliczeniowe podano informację, że właścicielem niektórych układów pomiarowych są 
dostawcy mediów. Prosimy o informację czy oferta ma przewidywać zabudowę dodatkowych urządzeń 
pomiarowych dla przypadku kiedy dostawca nie wyrazi zgody na odczyt danych ze swoich urządzeń ? 

Odp.: TAK 

• Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących urządzeń pomiarowych (typ, model, 
producent) zainstalowanych w każdym z podanych układów pomiarowo-rozliczeniowych, które 
stanowią kluczowe punkty do rejestracji danych w systemie BMS. 

Odp.: Energia elektryczna:

◦ Układ pomiarowo rozliczeniowy:

▪ Dystrybutor: PGE Dystrybucja S.A o/Białystok, RE Ełk

▪ Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego: odbiorca

▪ Przyłącze 1: napięcie zasilania 15kV, moc umowna 210kW, moc przyłączeniowa 660kW, 
granica stron: SN, sposób pomiaru: pośredni

▪ Przyłącze 2: napięcie zasilania 15kV, moc umowna 200kW, moc przyłączeniowa 660kW, 
granica stron: SN, sposób pomiaru: pośredni

▪ Aktualnie zainstalowane urządzenia pomiarowe: licznik EQABP wersja OBIS wariant 3, 
3x58/100V 5A kl. 0,5 energia czynna energia bierna z interfejsem RS-485, wyjściem 
synchronizującym oraz zasilaczem, parametryzowany

▪ Brak dostępności sieci LAN w pobliżu tablicy licznikowej

▪ Należy przewidzieć uzgodnienie z właścicielem układu możliwości odczytu danych z aktualnie 
zainstalowanych urządzeń, a w przypadku braku takiej możliwości montaż dodatkowych 
urządzeń pomiarowych



◦ Pomiary wewnętrzne:

• Na terenie obiektu zlokalizowane są 4 rozdzielnie nn:

▪ Rozdzielnia główna – wyposażona w 2 przetworniki parametrów sieci typ P43, producent: 
LUMEL, interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem Modbus, 2 przekładniki prądowe 
800/5A, kl. 0.5. Dodatkowo należy przewidzieć instalację 18 punktów pomiarowych na 
głównych odpływach z rozdzielni.

▪ 3 Rozdzielnie Oddziałowe – w każdej z nich należy przewidzieć instalację 40 punktów 
pomiarowych

• Woda

◦ Układ pomiarowo rozliczeniowy:

▪ Dostawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

▪ Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego: dostawca

▪ Miejsce instalacji układu pomiarowego: komora wodomierzowa poza budynkiem

▪ Brak dostępności sieci LAN w pobliżu wodomierza

◦ Pomiary wewnętrzne – na tym etapie wdrożenia nie przewiduje się instalacji dodatkowych punktów 
pomiarowych

• Ciepło:

◦ Układ pomiarowo rozliczeniowy:

▪ Dostawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

▪ Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego: dostawca

▪ Miejsce instalacji układu pomiarowego: budynek E2, poziom -2

▪ Brak dostępności sieci LAN w pobliżu ciepłomierza

▪ Należy przewidzieć uzgodnienie z właścicielem układu możliwości odczytu danych z aktualnie 
zainstalowanych urządzeń, a w przypadku braku takiej możliwości montaż dodatkowych 
urządzeń pomiarowych

• Pomiary wewnętrzne – na tym etapie wdrożenia nie przewiduje się instalacji dodatkowych punktów 



pomiarowych
 

4. Prosimy o uszczegółowienie następujących wymagań zawartych w dokumencie „Parametry techniczne 
BMS.odt”: 

• „Ewidencja oraz obsługa nieograniczonej liczby punktów pomiarowych zużycia mediów 
energetycznych”. Czy Zamawiający przewiduje, że na system BMS ma zostać udzielona licencja na 
nieograniczoną ilość punktów pomiarowych co znacznie podroży koszty systemu? 

Odp.:  NIE, udzielona licencja ma obejmować tylko ilość niezbędną do uruchomienia systemu ze 
wszystkimi podłączonymi punktami pomiarowymi, ale system powinien umożliwiać rozbudowę 
poprzez dołożenie/wymianę licencji na nieograniczoną ilość punktów.

• „Możliwość sterowania dostępnymi w obiekcie systemami (np. oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja, 
itp.) za pośrednictwem lokalnych sterowników tych urządzeń” – Prosimy o podanie listy systemów 
dostępnych w obiekcie. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy protokoły komunikacyjne do tych 
systemów? 

Odp.: 1. System wentylacji/klimatyzacji

• centrale wentylacyjne OAiIT oraz Bloku Operacyjnego (budynek F2 i F3, poziom 1) , połączone we 

wspólny system (budynek F2 poziom 2, dostępne połączenie LAN),

• pozostałe centrale: budynek B poziom -1 (2), budynek E1 poziom -2, budynek E2 poziom -2, budynek 

F3 poziom -2, sterowane ze wspólnego systemu (brak dostępności sieci LAN w pobliżu central),

• chłodzenie przy użyciu agregatu wody lodowej (poza budynkiem, brak dostępności sieci LAN w 

pobliżu) lub geotermalnych pomp ciepła,

• nawilżanie przy użyciu kotła parowego (poza budynkiem, dostępne połączenie WLAN)

• sterowaniu z poziomu systemu komputerowego z odczytem danych i wizualizacją.

• punktami pomiarowymi dla systemu wentylacji będą: temperatura, wilgotność, stany alarmowe 

(zanieczyszczenie filtrów). Pełna lista będzie ustalona na etapie projektowania .

2. System sygnalizacji pożarowej/oddymiania budynku wraz ze sterowaniem z poziomu  systemu 

• centrala Polon-Alfa 4000 – 1 szt. (budynek F3, poziom -1, dostępne połączenie LAN),

• centrala Telsap 2100 – 2 szt. (budynek F3, poziom -1, dostępne połączenie LAN),

• punktem pomiarowym – powiadomienie o alarmie

3. System zasilania awaryjnego (UPS)

• Zasilacz awaryjny Socomec Sicon Delphys DS 3/3 80kVA (budynek F2 poziom -2, dostępne połączenie



LAN z modułem SNMP urządzenia),

• Zasilacz awaryjny IMV SitePro 40kVA (budynek F2 poziom -2, dostępne połączenie LAN z modułem 

SNMP ),

• punktem pomiarowym – powiadomienie o alarmie

4. System sygnalizacji włamania/kontroli dostępu

• centrala Satel CA128 – sygnalizacja włamania w wydzielonych pomieszczeniach + kontrola dostępu do 

pomieszczeń (budynek E2 poziom -1, dostępne połączenie LAN),

• centrala Roger PR402 - kontrola dostępu do pomieszczeń (budynek A, poziom 1, dostępne połączenie 

LAN),

• punktem pomiarowym – powiadomienie o alarmie i awarii

5. System telewizji przemysłowej

• rejestrator cyfrowy BCS DVR-1608, podłączone 13 kamer analogowych i 1 kamera IP, (budynek F3, 

poziom -1, dostępne połączenie LAN),

• punktem pomiarowym – powiadomienie o alarmie i awarii

6. System monitorujący instalację gazów medycznych

• stan napełnienia zbiornika tlenu ciekłego – punktem pomiarowym będzie: min. max. poziomu zbiornika

oraz ciśnienie 

• punktem pomiarowym będzie: min. max. poziomu zbiornika oraz ciśnienie 

• podtlenek azotu – punkt pomiarowy – ciśnienie w rampie

• sprężone powietrze- punkt pomiarowy – ciśnienie w instalacji

• próżnia - punkt pomiarowy – ciśnienie próżni w instalacji

• „Integracja z automatyką sterowania systemów odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, 
pompy ciepła)” – Czy układ automatyki wyposażony jest w odpowiedni moduł komunikacyjny oraz czy
Zamawiający udostępni Wykonawcy protokół komunikacyjny do tego układu? 

Odp.:Odnawialne źródła energii

◦ Kolektory słoneczne:

▪ Dane techniczne: Hewalex TP, bateria o mocy nominalnej 600kW,kocioł parowy RPs 
580/0,5MPa

▪ Sterownik FRISCO – model S20



▪ Aktualnie możliwy jest odczyt danych ze sterownika, Zamawiający dysponuje dokumentacją 
zawierającą opis protokołu transmisji danych (w tym listę rejestrów)

◦ Geotermalne pompy ciepła:

▪ Dane techniczne: F1345 30kW, 2 szt.

▪ Sterownik : sterownik z ekranem dotykowym typu HMI

▪ Aktualnie możliwy jest odczyt danych ze sterownika, Zamawiający dysponuje dokumentacją 
zawierającą opis protokołu transmisji danych (w tym listę rejestrów)

Ze względu na brak dostępności sieci LAN w niektórych miejscach instalacji punktów pomiarowych w ramach 

oferty należy przewidzieć odpowiednią rozbudowę sieci komputerowej. W przypadku połączenia z miejscami 

instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej i wody należy przewidzieć ułożenie 

światłowodu w istniejącej kanalizacji energetycznej (szacunkowa długość ok. 450 m). W przypadku pozostałych 

punktów należy przewidzieć ułożenie skrętki komputerowej wewnątrz budynków do najbliższego punktu 

dystrybucyjnego sieci LAN.

• „Możliwość sterowania parametrami środowiska (temperatura, wilgotność) wydzielonych obszarów 
(np. sala operacyjna) poprzez system zewnętrzny” – Prosimy o informację o jaki system zewnętrzny 
chodzi. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy protokół komunikacyjny do tego systemu i zakres 
wymaganych regulacji? 

Odp.: Zamawiający ma na myśli przede wszystkim dostępną w systemie BMS  funkcjonalność 
interfejsu pozwalającego na dołączenie i autoryzowane sterowanie wydzielonym obszarem z systemu 
zewnętrznego – a w szczególności z zintegrowanego systemu bloku operacyjnego, będącego również 
przedmiotem postępowania. Zamawiający w związku z tym nie jest w stanie udostępnić protokołu 
komunikacyjnego.

• „Możliwość integracji z systemami bez względu na zastosowany w nich protokół komunikacyjny” – 
Taki wymóg jest niemożliwy do spełnienia przez żadnego z Oferentów, gdyż istnieje wiele protokołów 
komunikacyjnych, różniących się od siebie na tyle, że nie mogą stanowić uniwersalnego protokołu 
komunikacyjnego. Prosimy o usunięcie tego zapisu z SIWZ 

Odp.: Zamawiający zmienił zapis w specyfikacji systemu na „Możliwość integracji z systemami bez 
względu na zastosowany w nich  udokumentowany lub otwarty protokół komunikacyjny” 

• „Pulpit dyspozytora musi umożliwiać kontrolowanie najważniejszych parametrów i procesów w sposób 
jak najbardziej przejrzysty (wizualizacja), prosty (dla wykonania głównych operacji poruszanie się 
pomiędzy dwoma poziomami ekranów synoptycznych) i zgodny z zasadami ergonomii” – W związku z 
tym, że Zamawiający nie określił ilości zmiennych jakie mają być obsługiwane przez system BMS nie 
jest możliwe określenie czy główne operacje będą możliwe do wykonania przez „poruszanie się 



pomiędzy dwoma poziomami ekranów synoptycznych”. Wygląd i zawartość poszczególnych ekranów 
synoptycznych będzie ustalana z Zamawiającym na etapie wdrożenia systemu pod kątem optymalizacji 
wizualizacji kontrolowanych parametrów, w związku z tym prosimy o usunięcie tego zapisu z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający zmienił zapis na „ Pulpit dyspozytora musi umożliwiać kontrolowanie 
najważniejszych parametrów i procesów w sposób jak najbardziej przejrzysty (wizualizacja), prosty (dla
wykonania głównych operacji poruszanie się pomiędzy poziomami ekranów synoptycznych, ilość i 
zawartość ekranów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wdrożenia) i zgodny z zasadami 
ergonomii” .

• „Zapewnienie maksymalnej elastyczności, tj. łatwej modyfikowalności i dostosowania do 
specyficznych wymagań urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie” – Zapis jest 
nieprecyzyjny. Prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający rozumie przez „specyficzne wymagania 
urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie” 

Odp.: Zamawiający poprzez specyficzne wymagana rozumie możliwość konfiguracji systemu BMS w 
taki sposób, aby zapewnić monitorowanie/sterowanie systemów budynkowych instalowanych w 
różnych okresach, których automatyka jest na różnym stopniu zaawansowania technologicznego.

• „Rejestracja danych z urządzeń i aparatury pomiarowej, interfejsów HMI, zleceń, dokumentów 
wydania” – Prosimy o informację jakiego typu interfejsy HMI oraz systemu w których generowane są 
zlecenie i dokumenty wydania mają być zintegrowane z systemem BMS 

Odp.: Zamawiającemu w tym punkcie miał na myśli dostępną funkcjonalność systemu, nie uruchamianą
w momencie oddawania systemu do ekspolatacji.

• „Możliwość wymiany danych z systemami i urządzeniami za pośrednictwem dowolnego protokołu 
komunikacyjnego” – Taki wymóg jest niemożliwy do spełnienia przez żadnego z Oferentów. Prosimy o 
usunięcie tego zapisu z SIWZ 

Odp.: Zamawiający zmienił zapis na „Możliwość wymiany danych z systemami i urządzeniami za 
pośrednictwem dowolnego udokumentowanego lub otwartego protokołu komunikacyjnego”

• „Narzędzia do integracji z innymi systemami m.in. poprzez pobieranie danych z baz innych systemów 
informatycznych, tabele transakcyjne, pliki płaskie i XML” – Prosimy o sprecyzowanie co 
Zamawiający rozumie przez „narzędzia do integracji” 

Odp.: Zamawiający poprzez narzędzia do integracji rozumie oprogramowanie/mechanizmy pozwalające
na konfigurację wymiany danych pomiędzy systemem BMS a innymi systemami bądź 
źródłami/miejscami dolecowymi danych.

• „Możliwość skonfigurowania własnych adapterów bez konieczności programowania” – Czy 
Zamawiający w tym punkcie przewiduje samodzielne tworzenie adapterów do innych systemów 
informatycznych czy urządzeń pomiarowych/sterujących? 

Odp.: TAK



• „Interfejs HMI do ręcznego wprowadzania danych za pomocą klawiatury, zdefiniowanych przycisków, 
czytników kodów kreskowych” – Prosimy o informację czy ten zapis oznacza, że oferta ma obejmować 
dostarczenie paneli operatorskich HMI. Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości takich paneli oraz 
oczekiwań Zamawiającego w zakresie ich parametrów technicznych. 

Odp.: NIE

      Z poważaniem:


