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MCLChPiG –Gr.IVA/ 14 /PN/2016

Otwock, dnia 08.06 2016 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na: Modernizację – przebudowę budynku Pawilonu Głównego MCLChPiG w Otwocku
w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy – etap II Nr Sprawy 14/PN/16
Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :
1. Z uwagi na fakt, że wewnętrzna instalacja gazów medycznych ( system rurociągowy do gazów medycznych , który jest
wyrobem medycznym ) została już w części wykonana i certyfikowana w czasie pierwszego etapu remontu budynku
głównego a obecny etap przewiduje jej rozbudowę na pozostałe pomieszczenia tego samego budynku , czy Zamawiający
będzie wymagał aby jego rozbudowa była zgodna warunkami zawartymi w Deklaracji Zgodności wystawionej przez
wytwórcę.
.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający będzie wymagał Deklaracji Zgodności dla wyrobów medycznych dla kontynuowanej realizacji instalacji gazów
medycznych w II etapie modernizacji budynku Pawilonu Głównego ( ustawa z 20.05.2010 i nowelizacja z 20.02.2016r )

1.
W opisie instalacji elektrycznych są opisane instalacje, których nie ma w przedmiarze instalacji elektrycznych (usunięcie
kolizji, modernizacja stacji trafo, linie zasilające, dostawa i montaż zasilaczy UPS). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
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Brak schematu rozdzielnicy Bender. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 1i 2
Zakres robót ujęty w zapytaniu został wykonany w I etapie modernizacji budynku Pawilonu Głównego .
1.
W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych znajduje się rysunek PW-EL-46-Schemat centralnego testu opraw i
modułów awaryjnych. Ilości opraw ze schematu nie pokrywają się z ilościami opraw z przedmiaru. Proszę o uzupełnienie
przedmiaru.
Odpowiedź Zamawiającego
Przedmiar stanowi materiał pomocniczy, co nie zwalnia Wykonawcy od dokonania weryfikacji danych z projektem
wykonawczym .
2.
Na rysunku PW-EL-01 jest wrysowany agregat prądotwórczy. W opisie do projektu brak jest podstawowych danych
technicznych agregatu, jest tylko symbol i producent. Proszę o podanie podstawowych danych technicznych według których
należy dobrać agregat.
3.
W opisie technicznym są podane moce zasilaczy UPS oraz ich czasy podtrzymania. Czy podane czasy podtrzymania
dotyczą 100% mocy zasilaczy UPS?
4.
Czy dostawa lamp bakteriobójczych i bezcieniowych jest w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych? Jeżeli tak
proszę o podanie parametrów tych opraw.
Odpowiedź Zamawiającego
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Dostawa lamp bakteriobójczych jest w zakresie Wykonawcy - Pi 0,1kW., natomiast bezcieniowych –nie.
5.

Czy kable zasilające rozdzielnice RG1 i RG2 są w zakresie opracowania? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

6.
Proszę o jednoznaczne określenie zakresu przetargu. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje etap 1 i etap
2, natomiast SIWZ wskazuje tylko na etap 2. Czy etap 2 obejmuje poziomy od parteru do poddasza według rysunku PW-EL27?
Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 2,3,,5,6
Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy etapu II modernizacji budynku Pawilonu Głównego ( etap I został zrealizowany )
1. Prosimy o potwierdzenie że do sal łóżkowych i izolatek należy doprowadzić instalację tlenu oraz próżni. W opisie do
projektu technologii napisane jest że w pomieszczeniach tych ma być tlen i sprężone powietrze co prawdopodobnie jest
błędem.
Odpowiedź Zamawiającego
Do sal łóżkowych i izolatek należy doprowadzić instalację tlenu oraz próżni. .
2. Prosimy o potwierdzenie przewiduje się jeden zestaw gniazd gazów medycznych na dwa łóżka w przypadku paneli 2
łóżkowych i dwa zestawy gniazda gazowych dla paneli 3 łóżkowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający przewiduje dwa zestawy gniazd gazów medycznych na dwa łóżka w przypadku paneli 2 łóżkowych i trzy
zestawy gniazda gazowych dla paneli 3 łóżkowych.
3. Ilość paneli nadłóżkowych z przedmiaru nie pokrywa się z ilością wynikającą z rysunków projektowych. Prosimy o
potwierdzenie że należy przyjąć ilości paneli zgodnie z rysunkami projektowymi.
Odpowiedź Zamawiającego
Ilość paneli należy zweryfikować zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Pomin ąć należy pomieszczenia Intensywnej Opieki
Medycznej .
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby każdy element składowy Systemu Rurociągowego Do Gazów
Medycznych i Próżni był wyrobem medycznym co tyczy się również i bez wyjątku do Stacji Sprężonego Powietrza
Medycznego i Stacji Próżni Medycznej a co za tym idzie każda stacja jako całość musi posiadać jedną deklarację zgodności dla
wyrobu medycznego, co jest bezwzględnie wymagane w Ustawie
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r wraz z jej nowelizacją z dnia 20 lutego 2016 (art. 3.1).
5. Prosimy o jednoznaczne określenie wydajności zaprojektowanej dla jednej sprężarki (zapotrzebowanie szpitala). W projekcie
opisane jest pojedyncza sprężarka o wydajności 2 x 0,45m3/min. Prosimy o sprecyzowanie opisu tego parametru.
6. Prosimy o dopuszczenie stacji sprężonego powietrza medycznego wyposażonego w jeden zbiornik o pojemności 1 m3
włączonego równolegle w układ zamiast 2 zbiorników o pojemności 0,5m3 włączonych szeregowo. Zbiornik w układzie
równoległym pozwala przeprowadzać jego konserwację bez przerwania pracy źródła. Przy układzie szeregowym niezbędne
było zastosowanie 2 zbiorników w celu zapewnienia ciągłości pracy źródła podczas prac konserwacyjnych. Wyeliminowanie
jednego zbiornika pozwala na istotne obniżenie kosztów stacji sprężonego powietrza.
7. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zarówno w przypadku stacji sprężonego powietrza jak i stacji próżni
urządzenia równoważne o kluczowych parametrach takich jak wydajność, ciśnienie czy czystość powietrza nie gorszych od
zaprojektowanych urządzeń
przy pewnych różnicach innych, mniej znaczących, nie mających żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika
parametrów pośrednich, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla danego producenta i różne dla każdego z urządzeń
innych producentów niż te w projekcie.
8. Czy Zamawiający dopuści stację próżni medycznej w kompaktowym układzie 3 pomp próżniowych zamontowanych na
poziomym zbiorniku 0,65m3 wraz z filtrami i sterownikiem.
Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 4,5,6 ,7,8
Stacje zostały wykonane w etapie I . Instalacja gazów medycznych musi posiadać Deklaracje Zgodności .
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9.Z analizy projektu wynika ,że po zakończeniu remontu nastąpi połączenie części wyremontowanej z oddanymi do użytku w
poprzednim etapie modernizacji i spowoduje ich zespolenie zarówno funkcjonalne jak i organizacyjne .Czy Zamawiający
będzie wymagał opraw nadłóżkowych tego samego typu, które są już na wyposażeniu Pawilonu Głównego Mazowieckiego
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy co jest uzasadnione jedną, wspólną koncepcją i wizualizacją całego Pawilonu jak i
faktem ,że połączone części na poszczególnych piętrach będą stanowiły jedną jednostkę organizacyjną .
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .
10. Czy Zamawiający będzie wymagał takiego samego wyposażenia opraw nadłóżkowych jak w oprawach które są już na
wyposażeniu Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (gniazda gazowe, elektryczne,
oświetlenie osprzęt dodatkowy itd.)?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.
1. Prosimy o umożliwienie dokonania w dniu 07.06.16 ew. 09.06.16 ok. godz. 10 wizji lokalnej ternu budowy .
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający proponuje termin wizji lokalnej w dniu 09.06.2016r .
2. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ nr 1,2,3,5,6,6A,8,9, wykaz płatności w wersji edytowalnej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiajacy nie przewiduje udostępniania załączników wersji edytowalnej ..
3. Czy pomieszczenia RTG na parterze w części istniejącej wraz z korytarzem wchodzą w zakres przetargu ?
Odpowiedź Zamawiającego
Pomieszczenia RTG na parterze nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia .
4. Prosimy o podanie parametrów( takich jak szklenie, typ okucia, grubość i rodzaj drewna na profile) dla okien
06,07,08,09,010 – zgodnie z rysunkiem AR-ZŚ-05
Odpowiedź Zamawiającego
Odnośne parametry stolarki powinny spełniać warunki MKZ i powinny być co najmniej porównywalne ze stolarką
zainstalowaną w budynku Pawilonu Głównego .
1. Czy Zamawiający zgodzi się na fakturowanie z 30 dniowym terminem płatności? Taki termin będzie obowiązywał
Wykonawcę w stosunku do podwykonawców.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, należy uwzględnić 45- dniowy termin płatności.
2. Czy Zamawiający dopuści składanie miesięcznych faktur częściowych, a nie 3 faktur po zakończeniu każdego z etapów ?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania miesięcznych faktur.
3. Prosimy o podanie limitów środków w % jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć w kolejnych latach realizacji tj.: w 2016,
2017 roku.
Odpowiedź Zamawiającego
Limity środków pieniężnych będą wynikać z treści harmonogramu finansowo-rzeczowego. I zapisów SIWZ .
4. W wykazie płatności Zamawiający umieścił tabelę, w której należy podać wartości brutto każdego etapu realizacji
inwestycji, czy zamawiający żąda, aby wystawić tylko trzy faktury za każdy etap?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.
5. Czy Zamawiający zgodzi się, aby harmonogram rzeczowo-finansowy powstał w terminie 14 dni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

6. W par. 10 ust. 1, 3 prosimy o zmianę terminu „opóźnienie” na „zwłokę”.
Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.
7. Kto ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji?
Odpowiedź Zamawiającego
Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający .
Nawiązując do załącznika nr 6 SIWZ str. 31 czy do oferty należy załączyć również nazwisko i uprawnienia kierownika robót
instalacji gazów medycznych?
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Odpowiedź Zamawiającego
Tak, należy dołączyć dokumenty w tym zakresie .
1. Czy w zakres robót wchodzą prace związane z wykonaniem modernizacji technologii kotłowni, czy zostały już wykonane w
I etapie? Jeśli część tych prac jednak pozostała do wykonania to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
2. Czy w zakres robót wchodzą prace związane z wykonaniem technologii przepompowni ścieków czy zostały już wykonane w
I etapie? Jeśli część tych prac jednak pozostała do wykonania to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
3. Czy w zakres robót wchodzą prace związane z wykonaniem kompaktowych stacji dezynfekcji czy zostały już wykonane w I
etapie? Jeśli powyższe stacje oraz roboty towarzyszące mają być wykonane w II etapie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zostały wykonane
w 100 procentach w I etapie robót? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o stosowne roboty.
5. Czy Zamawiający potwierdza, że instalacja wewnętrznej kanalizacji wody deszczowej nie wchodzi w zakres przedmiotu
zamówienia (została wykonana w 100 procentach w I etapie robót)? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o
stosowne roboty.
Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 1,2,3,4,5
Wymieniony zakres robót został wykonany w etapie I .
1.Prosimy o wyjaśnienie, czy w pomieszczeniach nr 1.40,2.31,2.32,2.40,3.24 należy wykonać posadzkę z
wykładziny PCV dla pomieszczeń mokrych zgodnie z oznaczeniem tych pomieszczeń kolorem niebieskim na
rysunkach „Rozmieszczenia wykończenia posadzek” dla poszczególnych kondygnacji, czy zgodnie z opisem przy
oznaczeniach dla tych pomieszczeń t. z linoleum?
Odpowiedź Zamawiającego
Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem na rysunkach AR-PL-03, AR-PL-04, AR-PL-05.
2. Prosimy o szczegółowy opis warstw przekrojowych oznaczonych symbolami DA-1.1,DA-1.2, ST-2.1,ST-2.3, ST-2.2, S.C.—
F2.1 widocznych na rysunku przekroju B-B nr.AR-PE-02 oraz przekroju C-C nr AR-PE-03
Odpowiedź Zamawiającego
DA-1.1,DA-1.2,- opis wg opisu technicznego pkt 8.7.1.3
S.C.—F2.1 - ,- opis wg opisu technicznego pkt8.6.2
ST-2.1,ST-2.3, ST-2.2 – materiały poszczególnych warstw wg dokumentacji technicznej . Materiał ocieplenia stropu
odpowiedniej gęstości pozwalający na użytkowanie związane z eksploatacją np. komunikacja.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl
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