Jastrzębie-Zdrój, 27.05.2014r.
DZP/38/382-31/14
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy:

Przeprowadzenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na przebudowę części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-31/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 27.05.2014r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4
i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ
następujące zmiany:

Pytanie nr 1
1. RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH
a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to,
że w odrębnych zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów,
to zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r.
Nr 107, Poz. 697 z późniejszymi zmianami) art. 2 ustęp 1. Pkt. 43 jest to wyrób wykonany
przez użytkownika dostarczenia następujących dokumentów:
• aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
• deklaracji zgodności wytwórcy
• zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
przez Wykonawcę dla następujących wyrobów:
• jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb),
• strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb),
• źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb),
• sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb),
• rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa).
b) Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie
realizacji inwestycji?
Odpowiedź:
a) Tak. Zamawiający informuje, iż będzie wymagał dostarczenia deklaracji zgodności dla
wszystkich wyrobów medycznych, które zostaną zamontowane/zabudowane w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji.
b) Zamawiający informuje, iż będzie wymagał w/w dokumentów na etapie realizacji
inwestycji.
Pytanie nr 2
2. CU+
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, ze względu na to, że miedź przeciwdrobnoustrojowa
zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru

znajdujących się w takich urządzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z
miedzi przeciwdrobnoustrojowej.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru
z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.
Pytanie nr 3
W związku z rozbieżnościami w SIWZ (6 szt) , rysunkiem technologii (12 szt) oraz tabeli nr 3
Technologia (14 szt.) , co do ilości urządzeń medycznych tj. aparaty do hemodializy – prosimy
o jednoznaczne określenie ile aparatów należy przyjąć do oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do oferty należy przyjąć 6 szt. aparatów do hemodializy.
Pytanie nr 4
Proszę o wskazanie, które regały i ile sztuk, wymienione w wykazie wyposażenia
technologicznego należy przyjąć jako listwowe mobilne z koszami zgodnie z opisem w SIWZ.?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do oferty należy przyjąć 1 regał listwowy mobilny z koszami.
Pytanie nr 5
Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentów stanowiących zgodnie z siwz i
projektem umowy podstawę realizacji robót (§ 2 ust. 2 projektu umowy). Wykonawca wnosi
o wskazanie jakie są wzajemne relacje ważności pomiędzy dokumentami (dokumentacja
projektowa, przedmiar, umowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, szczegółowa
specyfikacja techniczna, siwz) w przypadku wykrycia w toku realizacji umowy nie dającej się
pogodzić sprzeczności we wskazanych dokumentach.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż opis zamówienia zawiera SIWZ natomiast przedmiary robót mają
wyłącznie charakter poglądowy.
Pytanie nr 6
W jakim trybie i w jakim terminie od dnia zawarcia umowy będzie uzgadniany harmonogram
realizacji umowy? Jakie przesłanki mogą spowodować odmowę jego przyjęcia przez
Zamawiającego? Jaki będzie tryb postępowania w przypadku takiej odmowy? Wykonawca
wnosi także o wyjaśnienie czy i ewentualnie na jakich zasadach wykonawca będzie miał
uprawnienie do aktualizacji harmonogramu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż harmonogram powinien być uzgodniony niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Harmonogram, który będzie zawierał zakres, terminy i wymagania podane w SIWZ
zostanie uzgodniony przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji
harmonogramu.
Pytanie nr 7
Wykonawca zakłada, iż zamawiający lojalnie współdziałając z wykonawcą będzie niezwłocznie
udzielał odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do niego w związku z realizacją umowy
w trybie przepisu art. 651 k.c.. W jakim maksymalnym terminie zamawiający będzie udzielał
odpowiedzi na kierowane zapytania i czy brak odpowiedzi w podanym terminie można
traktować jako akceptację stanowiska wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przywołany art.651 KC dotyczy współdziałania stron nakładając
na Wykonawcę obowiązek niezwłocznego zawiadamiania inwestora, jeżeli dostarczona przez
Inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się
do prawidłowego wykonania robót albo, jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić

prawidłowemu wykonaniu robót. Odpowiednio stosując powołany przepis do inwestora należy
przyjąć, że odpowiedź na zawiadomienie Wykonawcy Inwestor udzielał będzie również
niezwłocznie.
Pytanie nr 8
Wykonawca wnosi o uzupełnienie oznaczenia postępowania przetargowego i jego zmianę
na „Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ wraz z dostawą urządzeń
medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”, a to
z uwagi na pojawiające się w praktyce wątpliwości podatników oraz organów podatkowych
w przedmiocie stawki podatku VAT właściwej w przypadku dalszej odsprzedaży urządzeń
medycznych zakupionych uprzednio przez wykonawcę robót budowlanych od ich producenta
lub dystrybutora według stawki 8 %.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przeszkolenie pracowników Szpitala wymagane
w ramach przedmiotu zamówienia może nastąpić po dacie odbioru końcowego przedmiotu
umowy. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający przewidział w umowie co najmniej dwa
terminy szkolenia, przy czym warto aby co najmniej jeden termin odbywał się już
na uruchomionych urządzeniach, których rozruch pozostaje ściśle związany z terminami
gwarancji i rękojmi, jak również systematycznym użytkowaniem urządzeń po ich pierwszym
rozruchu stąd wskazane jest aby szkolenie odbywało się już po odbiorze, a przed właściwym
rozpoczęciem pracy na urządzeniach. W przypadku odpowiedzi negatywnej Wykonawca wnosi
o wyjaśnienie trybu, zakresu, minimalnego czasu trwania szkoleń oraz trybu ich odbioru.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, pkt 14.17 SIWZ zmienia zapis:
14.17 Minimalne wymogi szkoleń personelu (dot. Urządzeń medycznych) w ramach ceny oferty:
a) Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach dostawy, eksploatacji oraz
podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji urządzenia
(w dwóch terminach) wraz z poświadczeniem przeprowadzonego szkolenia.
b) Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw
wraz z wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o przebytym szkoleniu.

który otrzymuje nowe brzmienie:
14.17 Minimalne wymogi szkoleń personelu (dot. Urządzeń medycznych) w ramach ceny oferty:
1) Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach dostawy, eksploatacji
oraz podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji
urządzenia (w dwóch terminach) wraz z poświadczeniem przeprowadzonego szkolenia:
-termin 1: w okresie obowiązywania umowy,
- termin 2: w okresie do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy.
2) Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych
napraw wraz z wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o przebytym szkoleniu
upoważniającym w w/w zakresie- w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, § 11 ust. 5
stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ zmienia zapis:
5. Minimalne wymogi szkoleń personelu (dot. Urządzeń medycznych) w ramach ceny oferty:
1) Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach dostawy, eksploatacji oraz
podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji urządzenia
(w dwóch terminach) wraz z poświadczeniem przeprowadzonego szkolenia.
2) Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw
wraz z wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o przebytym szkoleniu upoważniającym w w/w
zakresie.

który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Minimalne wymogi szkoleń personelu (dot. Urządzeń medycznych) w ramach ceny oferty:
1) Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach dostawy, eksploatacji oraz
podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji
urządzenia (w dwóch terminach) wraz z poświadczeniem przeprowadzonego szkolenia:
- termin 1: w okresie obowiązywania umowy,
- termin 2: w okresie do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy.
2) Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw
wraz z wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o przebytym szkoleniu upoważniającym w w/w
zakresie - w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy.

Pytanie nr 10
Wskazując na brak w postanowieniu § 7 ust. 5 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim
terminie Zamawiający zobowiązuje się regulować faktury wystawiane przez wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, § 7 ust. 5 stanowiącym załącznik nr 12
do SIWZ zmienia zapis:
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta
Zamawiającego lub z konta Banku Ochrony Środowiska w drodze realizacji zleceń płatniczych
Zamawiającego w związku z udzieloną pożyczką Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy
…………………………………………………………… w terminie do …….. dni od daty otrzymania faktury
właściwie wystawionej.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta
Zamawiającego lub z konta Banku Ochrony Środowiska w drodze realizacji zleceń płatniczych
Zamawiającego w związku z udzieloną pożyczką Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy
…………………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
właściwie wystawionej.
Pytanie nr 11
Wykonawca wnosi o usunięcie z projektu umowy oraz siwz pojęcia „bezusterkowości”.
Wykonawca podaje, iż na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, iż niewykonanie
zobowiązania wchodzi w grę, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie
właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem
umowy albo odbiera im cechy istotne zmniejszając ich wartość (tzw. wady istotne). Pozostałe
wady świadczyć mogą wyłącznie o nienależytym wykonaniu umowy i sprzeczne z przepisami
jest warunkowanie odbioru ich brakiem.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12
Na wypadek nieuwzględnienia ww. wniosku Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co oznacza
pojęcie usterki i bezusterkowości odbioru oraz wyjaśnienie jaki jest stosunek i zakres
znaczeniowy pojęcia usterki do pojęcia wady.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13
Pytanie dotyczące branży klimatyzacyjnej:
Czy jest możliwość udostępnienia kart katalogowych central wentylacyjnych oraz agregatu
wody lodowej? Dane przedstawione w udostępnionej dokumentacji są niewystarczające
do prawidłowego doboru urządzeń.

Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
Dodaje do SIWZ nowy załącznik, a mianowicie:
26. Instalacje wentylacji (karty doboru central wentylacyjnych) – Załącznik nr 16a do SIWZ

Pytanie nr 14
Pytanie dotyczące branży klimatyzacyjnej:
Czy dopuszcza się wykonanie instalacji wody lodowej z rur PE w Izolacji?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 15
W Projekcie Wykonawczym gazów medycznych brak zaworów przy pionie NR 1. Zgodnie z
normą EN-ISO 7396-1mają być . Pytanie: Czy należy ująć te zawory w wycenie robót ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie należy ujmować powyższych zaworów w wycenie robót.
Pytanie nr 16
Czy osprzęt ruchomy instalacji gazów medycznych jest przedmiotem przetargu? Jeśli tak , to
proszę o podanie ilości i rodzaju osprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w/w osprzęt ruchomy nie jest przedmiotem przetargu.
Pytanie nr 17
Według projektu instalacji wod-kan rys. nr 7 i według przedmiaru- pozycje nr 128 i 129 w
łazience personelu jest brodzik z kabiną natryskową. Zgodnie z załącznikiem nr 19 do SIWZ
przyjęto w tym pomieszczeniu odpływ liniowy, ściankę szklaną i drzwi przesuwne. Prosimy o
określenie, czy ostatecznie należy przyjąć brodzik czy odpływ liniowy, kabinę natryskową czy
zasłonkę prysznicową?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć odpływ liniowy, ściankę szklaną i drzwi przesuwne.
Pytanie nr 18
Prosimy o określenie, czy w pomieszczeniach nr 0.16 i 0.17 Inwestor przewiduje odwodnienia
liniowe z zasłonami prysznicowymi, czy brodziki dla osób niepełnosprawnych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć odpływy liniowe i zasłonki prysznicowe.
Pytanie nr 19
Czy w wycenie należy ująć w pomieszczeniu nr 0.18 umywalkę nablatową 45cm z baterią
bezdotykową. Prosimy o wyjaśnienie
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć umywalkę zwykłą z półpostumentem oraz baterię
jednouchwytową dla pacjentów oraz umywalkę nadblatową 45 cm z baterią bezdotykową dla
personelu.
Pytanie nr 20
Czy Inwestor przewiduje montaż baterii lekarskich? Jeżeli tak, to prosimy o określenie ilości
i wyszczególnienie - podział baterii na standardowe i lekarskie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje montażu baterii lekarskich.

Pytanie nr 21
Według technologii- tabela nr 3 przyjęto 14 szt. paneli dializacyjnych pojedynczych i 12 szt.
paneli dializacyjnych podwójnych. Zgodnie z technologią- rysunek nr 3 zaprojektowane są
odpowiednio 2 szt. i 6 szt. Natomiast w przedmiarze uwzględniono 7 szt. paneli pojedynczych
i 3 szt paneli podwójnych. Prosimy o określenie ostatecznej ilości paneli dializacyjnych, jaką
należy przyjąć do przetargu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 6 paneli dializacyjnych podwójnych oraz 2 panele
pojedyncze.
Pytanie nr 22
1. Brak dla instalacji ciepła wentylacyjnego:
- układu uzupełniania zładu wraz z opomiarowaniem.
- przedmiarów dot. izolacji rurociągów dla parametru wysokiego
- przedmiarów dot. przekuć, zamurowań, malowania, przejść p.poż.
Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić uzupełnienie zładu wraz z opomiarowaniem:
uzupełnienie przewodem dn15. W skład układu powinny wejść zawory odcinające, zawory
z końcówka do węża, zawór zwrotny, wodomierz dla wody ciepłej, manometr, przewód dn15,
przewód giętki wężyk łączący końcówki. Należy uwzględnić izolację dla rurociągu
dla parametru wysokiego, przekucia, zamurowania, malowanie, przejścia p.poż.
Pytanie nr 23
Brak kart doboru central wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź do pytania nr 13
Pytanie nr 24
W projekcie instalacji sanitarnych w zakresie instalacji uzdatniania wody brak przejść p.poż.
pomiędzy kondygnacjami piwnica-parter. prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić przejścia p.poż klasy EI 120
Pytanie nr 25
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji co do wykończenia posadzki i ścian w pom. 0.10
(łazienka WC) proszę o określenie czy należy wykończyć je w płytkach ceramicznych czy
w wykładzinie PVC.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu nr 0.10 wykładziny PVC na ścianach i podłodze.
Pytanie nr 26
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o określenie czy w pom. nr 23 –
komunikacja należy wykonać sufit podwieszany gk czy nie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu komunikacji nr 0.23 należy wykonać sufit
podwieszony gk.
Pytanie nr 27
W projekcie instalacji elektr. wydane zostały oprawy AW typu LOGICA z źródłem światła typu
świetlówka kompaktowa natomiast w SIWZ str. 3 opisane są lampy typu LED . Proszę o
informacje jakie należy zastosować oprawy, oraz czy na obiekcie jest zabudowana centrala

monitoringu opraw oświetlenia AW.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy zastosować lampy typu LED. W obiekcie (dyspozytorni) jest
centrala monitoringu opraw oświetlenia firmy Hybryd.
Pytanie nr 28
Zgodnie z SIWZ należy dostarczyć i zabudować telewizory LCD 40’’ – w projekcie brak
instalacji telewizyjnej. Proszę o informację czy należy wycenić wykonanie instalacji TV.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na powierzchni planowanej do przebudowy jest instalacja TV
(sygnał TV). Należy jedynie przewidzieć rozdzielenie sygnału TV do odbiorników.
Pytanie nr 29
W projekcie instalacji niskoprądowych opisany jest system bezprzewodowego odbioru dźwięku
z informacją:“ Opracowanie niniejsze nie obejmuje zakresu związanego z odbiorem na
stanowiskach dializ dźwięku z odbiorników telewizyjnych przedstawia tylko propozycję
rozwiązania tego problemu załączając opis przykładowego systemu bezprzewodowego odbioru
dźwięku do ewentualnego wykorzystania” Zgodnie z SIWZ w panelach przyłóżkowych należy
zainstalować gniazda do słuchawek (brak jest informacji na temat systemu bezprzewodowego)
Proszę o wyjaśnienie jaki system odbioru dźwięku z TV należy przyjąć w ofercie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy zastosować przewodowy system odbioru dźwięku z TV.
Pytanie nr 30 dot. zał. 20
Czy Zamawiający dopuści aparat do hemodializy z pompą SN (czyli aparat z dwoma
pompami) ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 31 dot. zał. 20 pkt. 10
Czy Zamawiający dopuści aparat z przepływem w pompie krwi w zakresie od 0-50-600
ml/min.?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 32 dot. zał. 20 pkt. 25
Czy Zamawiający dopuści aparat z indywidualną blokadą kół?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.
Pytanie nr 33 dot. zał. 23
Czy Zamawiający dopuści długość podłokietnika 57 cm, długość siedziska 215 cm i kółka o
średnicy 7,5 cm ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 34 dot. zał. 24
Czy Zamawiający dopuści długość podłokietnika 57 cm, długość siedziska 215 cm , wysokość
siedziska od 57-76 cm i czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia oparcia do 80º ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 35 dot. zał. 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na system gorącej dezynfekcji komunikujący się w języku
angielskim? Obsługa systemu wykonywana jest tylko przez przeszkolony personel techniczny
zaznajomiony z wyświetlanymi parametrami.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.
Pytanie nr 36 dot. zał. 26
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu rejestracji paneli jako urządzenia
medycznego, gdyż nie są one elementem mającym kontakt z pacjentem, w odróżnieniu
od odwróconej osmozy, systemu dezynfekcji termicznej i systemu rozprowadzenia wody, gdzie
wymóg ten jest konieczny.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:

Zmiana nr 1 dot. pkt. 3.1. SIWZ
Zamawiający zmienia treść:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację
Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Powierzchnia przeznaczona do przebudowy jest zlokalizowana na parterze bloku łóżkowego
obejmująca istniejącą stację dializ oraz część oddziału nefrologii w ilości 379m² oraz części
piwnicy do zagospodarowania na cele techniczne w ilości 97m².
Który otrzymuje nowe brzmienie:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację
Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Powierzchnia przeznaczona do przebudowy jest zlokalizowana na parterze bloku łóżkowego
obejmująca istniejącą stację dializ oraz część oddziału nefrologii w ilości 379m² oraz części
piwnicy do zagospodarowania na cele techniczne w ilości 97m².
Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu: „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala
i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę
części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”. Projekt finansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy JESSICA.”
Zmiana nr 2 dot. § 2 ust. 1 stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ
Zamawiający zmienia treść:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację
Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Powierzchnia przeznaczona do przebudowy jest zlokalizowana na parterze bloku łóżkowego
obejmująca istniejącą stację dializ oraz część oddziału nefrologii w ilości 379m² oraz części
piwnicy do zagospodarowania na cele techniczne w ilości 97m².
Który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację
Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Powierzchnia przeznaczona do przebudowy jest zlokalizowana na parterze bloku łóżkowego
obejmująca istniejącą stację dializ oraz część oddziału nefrologii w ilości 379m² oraz części
piwnicy do zagospodarowania na cele techniczne w ilości 97m².
Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu: „Nadanie nowych funkcji powierzchni

Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz
przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”. Projekt
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy JESSICA.”
Zmiana nr 3 dot. § 2 ust. 3 stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ zmienia zapis:
Zamawiający zmienia treść:
3. Wymagania inne:
12) stoliki do dializ powinny być na kółkach z regulowaną wysokością, blat roboczy dzielony,
większa część zdejmowana, z boku pojemnik na odpady, wyjmowany z obręczy mocującej,
możliwość mycia blatu w zmywarce, nad pojemnikiem plastikowym blat trapezowy,
pojemność pojemnika zdejmowanego około 6l, maksymalne obciążenie 25kg,
13) lodówki z zestawienia powinny być podblatowe,
14) telewizory LED 40” wraz z mocowaniem sufitowym, podłączeniem i montażem,
15) szafki ubraniowe metalowe dwudzielne o wym. (szer. * g. * wys. – mm)
400*500*1800mm ,
16) regał listwowy mobilny powinien być z min 5 koszami, przeznaczony do transportu
i magazynowania materiałów oraz wyrobów medycznych, wykonany z kształtownika ze stali
kwasoodpornej zaopatrzony w zaczepy do instalacji półek, koszy, wieszaków, pojemników,
regały osadzone na czterech kółkach, w tym dwa z blokadą o wymiarach:
szerokość:550mm
długość:750mm
wysokość: 1900mm
17) stelaż do kosza na odpady powinien być na kółkach wykonane ze stali nierdzewnej
z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, przystosowany do worków foliowych o różnej
pojemności (120-200 litrów), posiadający zabezpieczenie przed zsunięciem się worka
z obręczy w postaci klipsów, na dole półka zabezpieczająca worek przed kontaktem
z podłogą, klapa czerwona i niebieska
18) możliwość zamiany jednej kozetki na wózek do przewożenia pacjenta z regulowaną
wysokością o średnicy kół jezdnych 200 mm z blokadą co najmniej dwóch kółek,
19) wózek transportowy powinien być wykonany ze stali i plastiku, o nośności 150kg,
na kółkach gumowych lanych z uchwytem składanym,
20) oświetlenie awaryjne musi posiadać system centralnego monitoringu, centralka zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni. System będzie służył
do wykonywania automatycznych i ręcznych testów poprawnego działania i czasu działania
opraw oświetlenia awaryjnego, rejestrację wyników testów, generowanie alarmów
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydruk wyników testów oraz blokowanie pracy
awaryjnej. Każdy moduł zasilania awaryjnego będzie posiadał swój nr, co umożliwi
w trakcie eksploatacji systemu szybkie zidentyfikowane w budynku wybranego modułu,
do zastosowania oprawy LED z dopuszczeniem CNBOP,
21) wózek uniwersalny, regał uniwersalny z półkami perforowanymi, dozownik na mydło,
dozownik na środek dezynfekujący, kosz na zużyte ręczniki oraz dozownik ręczników
powinny być ze stali nierdzewnej, stół z stali kwasoodpornej, stelaż na worki foliowe 60 l.
o wymiarach 80x70x75cm,
22) powiększenie otworu drzwiowego w ściance działowej z 115cm do 250cm wraz
z osadzeniem nadproża w pomieszczeniu piwnicy – magazyn bielizny czystej,
Zamówienie obejmuje: dostawę,
przeszkolenie użytkownika.

montaż,

uruchomienie

dostarczonych

urządzeń,

oraz

Który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Wymagania inne:
1) stoliki do dializ powinny być na kółkach z regulowaną wysokością, blat roboczy dzielony,
większa część zdejmowana, z boku pojemnik na odpady, wyjmowany z obręczy
mocującej, możliwość mycia blatu w zmywarce, nad pojemnikiem plastikowym blat

trapezowy, pojemność pojemnika zdejmowanego około 6l, maksymalne obciążenie
25kg,
2) lodówki z zestawienia powinny być podblatowe,
3) telewizory LED 40” wraz z mocowaniem sufitowym, podłączeniem i montażem,
4) szafki ubraniowe metalowe dwudzielne o wym. (szer. * g. * wys. – mm)
400*500*1800mm ,
5) regał listwowy mobilny powinien być z min 5 koszami, przeznaczony do transportu
i magazynowania materiałów oraz wyrobów medycznych, wykonany z kształtownika ze
stali kwasoodpornej zaopatrzony w zaczepy do instalacji półek, koszy, wieszaków,
pojemników, regały osadzone na czterech kółkach, w tym dwa z blokadą o wymiarach:
szerokość:550mm
długość:750mm
wysokość: 1900mm
6) stelaż do kosza na odpady powinien być na kółkach wykonane ze stali nierdzewnej
z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, przystosowany do worków foliowych o różnej
pojemności (120-200 litrów), posiadający zabezpieczenie przed zsunięciem się worka
z obręczy w postaci klipsów, na dole półka zabezpieczająca worek przed kontaktem
z podłogą, klapa czerwona i niebieska
7) możliwość zamiany jednej kozetki na wózek do przewożenia pacjenta z regulowaną
wysokością o średnicy kół jezdnych 200 mm z blokadą co najmniej dwóch kółek,
8) wózek transportowy powinien być wykonany ze stali i plastiku, o nośności 150kg,
na kółkach gumowych lanych z uchwytem składanym,
9) oświetlenie awaryjne musi posiadać system centralnego monitoringu, centralka zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni. System będzie służył
do wykonywania automatycznych i ręcznych testów poprawnego działania i czasu
działania opraw oświetlenia awaryjnego, rejestrację wyników testów, generowanie
alarmów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydruk wyników testów oraz
blokowanie pracy awaryjnej. Każdy moduł zasilania awaryjnego będzie posiadał swój
nr, co umożliwi w trakcie eksploatacji systemu szybkie zidentyfikowane w budynku
wybranego modułu, do zastosowania oprawy LED z dopuszczeniem CNBOP,
10) wózek uniwersalny, regał uniwersalny z półkami perforowanymi, dozownik na mydło,
dozownik na środek dezynfekujący, kosz na zużyte ręczniki oraz dozownik ręczników
powinny być ze stali nierdzewnej, stół z stali kwasoodpornej, stelaż na worki foliowe 60
l. o wymiarach 80x70x75cm,
11) powiększenie otworu drzwiowego w ściance działowej z 115cm do 250cm wraz
z osadzeniem nadproża w pomieszczeniu piwnicy – magazyn bielizny czystej,
Zamówienie obejmuje: dostawę,
przeszkolenie użytkownika.

montaż,

uruchomienie

dostarczonych

urządzeń,

oraz

Zmiana nr 4 dot. pkt. 8.1. SIWZ
Zamawiający zmienia treść:
8.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ;
2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią
specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika
zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca
jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek
ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ);
4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr
7 do SIWZ).
UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale
lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

Który otrzymuje nowe brzmienie:
8.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) wypełniony Formularz cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ;
2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią
specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika
zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca
jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek
ustanowienia pełnomocnika jak w pkt 9. i 10. SIWZ);
4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór - Załącznik nr
7 do SIWZ).
UWAGA: Pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale
lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
5) dowód potwierdzający wniesienie wadium.
Zmiana nr 5 dot. pkt. 8.5. SIWZ
Zamawiający zmienia treść:
8.5 Kwestie dotyczące rodzajów dokumentów składanych przez Wykonawców mających
siedzibę lub miejsc zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje
Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
Który otrzymuje nowe brzmienie:
8.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.3. ppkt 2) SIWZ, składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w
kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Zmiana nr 6 dot. pkt. 8.7. SIWZ
Zamawiający zmienia treść:
8.7 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 8.5. SIWZ,
przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą
„za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy
przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na
każdej stronie.

Który otrzymuje nowe brzmienie:
8.7 Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą
„za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy
przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem
na każdej stronie.
Zmiana nr 7 w pkt. 19.7, 20.10, 21.1 oraz 21.3 SIWZ
Zamawiający zmienia treść:
- w pkt. 19.7 SIWZ zmienia brzmienie na:
19.7 Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć
w sekretariacie WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, I piętro, pokój A1 do 30.05.2014r.
do godziny 1130.
- w pkt. 20.10 SIWZ zmienia brzmienie na:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: Przebudowa części powierzchni Szpitala na Stację Dializ w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
NIE OTWIERAĆ przed 30.05.2014 r. godz. 1200, znak sprawy: DZP/38/382-31/14
- w pkt. 21.1 SIWZ zmienia brzmienie na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSzS Nr 2, w pokoju A1 (na
I piętrze), do dnia 30.05.2014 r. do godz. 1130 (pokój czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 725 do 1430).
- w pkt. 21.3 SIWZ zmienia brzmienie na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2014 r. o godz. 1200, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21 (na I piętrze).
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a
Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.
Ponadto Zamawiający dołącza:
1. SIWZ po zmianach z dnia 27.05.2014r.;
2. Załącznik nr 16a
26. Instalacje wentylacji (karty katalogowe) – Załącznik nr 16a do SIWZ

Nowy termin składania ofert: 30.05.2014r. do godz. 1130
Nowy termin otwarcia ofert: 30.05.2014r. o godz. 1200
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

