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Konin, 13.09.2019 r. 

WSZ-EP-33/907/2019     

                          wg rozdzielnika    

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni 
radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019 

                                                     

 

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie 1  
Prosimy o wyjaśnienie, jakich gazów medycznych będzie oczekiwał Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  zgodnie z zapisami PFU będzie wymagał tlenu, 
próżni, powietrza oraz instalacji odciągu gazu anestetycznego. 
 
Pytanie 2  
Prosimy o wskazanie miejsca z którego należy poprowadzić instalację gazów medycznych. 
Prosimy również o określenie odległości punktu z którego planowane jest pobranie gazów 
medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wpięcie instalacji gazów medycznych możliwe jest 
na korytarzu (pomieszczenia B156/B157 wg. PFU). W celu określenia odległości punktu 
z którego planowane jest pobranie gazów medycznych, Zamawiający udostępni 
pomieszczenia dla dokonania wizji lokalnej. 
 
Pytanie 3  
W związku z koniecznością instalacji konstrukcji zawieszenia sufitowego, a co za tym idzie 
koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o wydłużenie terminu realizacji o 
czas niezbędny na uzyskanie pozwolenie na budowę to jest 60 dni + 14 dni na 
uprawomocnienie pozwolenia.  
Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia – 
najpóźniej do dnia 13.12.2019 roku. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 
załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępnił na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 

Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuści wykonywanie prac przygotowawczych przed uzyskaniem przez 
Wykonawcę pozwolenia na budowę? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wykonywania robót  
o charakterze remontowym przed uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na 
budowę, nie objętych koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania projektu aranżacji wnętrz? Wymóg 
wykonania projektu aranżacji wnętrz znacznie podraża wykonanie dokumentacji projektowej, 
oraz wydłuża jej wykonawstwo. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie rezygnuje z wymogu wykonania projektu 
aranżacji wnętrz. 
 

Pytanie 6  
Prosimy o wskazanie miejsca instalacji centrali wentylacyjnej. 
Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja 
lokalna. 
 

Pytanie 7 
Prosimy o wskazanie miejsca instalacji agregatów klimatyzacji. 
Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja 
lokalna. 
 
Pytanie 8  
Jaki system SSP zamawiający ma zainstalowany w obiekcie? Czy istniej możliwość rozbudowy 
istniejącego systemu SSP? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada zainstalowany system ESSER oraz że 
istnieje możliwość rozbudowy istniejącego systemu. 
 
Pytanie 9 
W jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń znajduje się centrala pożarowa? 
Odpowiedź: Odległość centrali ppoż od pomieszczeń wynosi około 100 m. 

 
Pytanie 10 
Jaka firma jest gwarantem lub konserwatorem systemu SSP? 
Odpowiedź: Konserwatorem jest firma FLORTECH Sp. z o.o., ul. Sulańska 1, 62-510 Konin. 

 
Pytanie 11 
Czy w szpitalu istnieje system DSO, jak tak czy ma być zainstalowany w adoptowanych 
pomieszczeniach? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. 
Romana Ostrzyckiego w Koninie istnieje system DSO, jednakże w pomieszczeniach, w 
których będzie angiograf system ten nie jest wymagany. 
 
Pytanie 12 
W których pomieszczeniach zamawiający przewiduje montaż kontroli dostępu lub systemu 
domofonowego? 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegóły do 
uzgodnienia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja lokalna. 
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Pytanie 13 
Czy kontrolo dostępu ma być na indywidualna  na każde przejście? A może istnieje jakiś system 
kontroli dostępu w szpitalu? 
Odpowiedź: Kontrola dostępu zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający informuje, że posiada kilka systemów kontroli dostępu niepowiązanych  
z realizowanym zadaniem. 
 
Pytanie 14 
W jakiej odległości znajduje się punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej i sieci teletechnicznej?   
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej oraz 
sieci teletechnicznej znajduje się w odległości około 40 m. 
 
Pytanie 15 
Jakiego typu i kategorii ma być system strukturalny? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system strukturalny powinien być typu F/FTP 
CAT.6. 
 
Pytanie 16 
Czy punkt dystrybucyjny jest w pełni wyposażony na potrzeby adoptowanych pomieszczeń? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkt dystrybucyjny jest w pełni wyposażony na 
potrzeby adoptowanych pomieszczeń. 
 
Pytanie 17 
Czy zamawiający przewiduje dostawę elementów aktywnych do punktu dystrybucyjnego lub do 
serwerowni?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje dostawę jednego przełącznika 
sieciowego Edge-Core ECS2100-52T. 
 
Pytanie 18 
Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w adoptowanych 
pomieszczeniach! W jakiej odległości znajdują się tablice elektryczne , z  których można 
poprowadzić nową instalacje elektryczną na potrzeby nowych pomieszczeń? 
Odpowiedź: Tablice elektryczne, z których można poprowadzić nową instalacje 
elektryczną na potrzeby nowych pomieszczeń znajdują się w odległości około 40m. 
 
Pytanie 19 
Czy zamawiający przewiduje montaż gniazd separowanych w sali angiografu? 
Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym. 

Pytanie 20 
Z jakiej rozdzielni można poprowadzić zasilanie podstawowe i rezerwowe do sytemu IT? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zasilanie podstawowe i rezerwowe do sytemu IT 
można poprowadzić z rozdzielni budynek „B” poziom -1. 
 
Pytanie 21 
Czy szpital posiada UPS , który wspomaga system rezerwowego zasilania do momentu 
załączenia agregatu? 
Odpowiedź: Istniejący UPS nie wspomaga systemu rezerwowego zasilania do momentu 
załączenia agregatu. 
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Pytanie 22 
Czy istniejące zasilanie na potrzeby przyszłego aparatu podlega również wymianie? 
Jak tak to proszę o podanie odległości o rozdzielnicy oraz czy istnieje trasa kablowa na potrzeby 
nowego urządzenia? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejące zasilanie na potrzeby przyszłego 
aparatu podlega również wymianie. Rozdzielnia znajduje się na poziomie -1, w odległości 
około 80 m. Zamawiający potwierdza, iż istnieje trasa kablowa na potrzeby nowego 
urządzenia. 
 
Pytanie 23 
W przypadku konieczności wymiany zasilania aparatu – w rozdzielnicy istnieje wolne 
wyposażone pole? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w rozdzielnicy istnieje wolne pole. 

Pytanie 24 
W którym miejscu mają znajdować się układy pomiarowe? Czy mają być podpięte do 
istniejącego systemu BMS? 
Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym. 

 
Pytanie 25 
W którym miejscu mają znajdować się układy pomiarowe elektryczne? Czy mają być podpięte 
do istniejącego systemu BMS? 
Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym.  
 
Pytanie 26 
W którym miejscu mają być podpięte układy pomiarowe dla wody ? 
Odpowiedź: Układy pomiarowe dla wody mają być podpięte w szachcie instalacyjnym  
z możliwością odczytu. 
 
Pytanie 27 
Pomiar energii elektrycznej ma być zainstalowany tylko na potrzeby angiografu, czy na 
potrzeby całej pracowni radiologicznej? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomiar energii elektrycznej ma być 
zainstalowany na potrzeby całej pracowni radiologii zabiegowej. 

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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