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Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  w 

Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby    o 

wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:  

 

Pytanie  nr 81 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

W przedmiarze instalacji elektrycznych pkt 18 w opisie pozycji zdefiniowane są 3 aparaty, jako 

obmiar podana jest 1 szt. Proszę o wyjaśnienie jak traktować różnicę pomiędzy opisem pozycji a 

obmiarem. 

Odpowiedź.: W przedmiarze podane jest doposażenie rozdzielnicy w postaci rozłącznika 

bezpiecznikowego wyposażonego w komplet wkładek bezpiecznikowych, stycznik oraz przełącznik 

tablicowy pokrętny (zgodnie ze schematem E2-II-06). Być może jest to dość niefortunne połączenie 3 

aparatów w 1 pozycji kosztorysowej ale proszę traktować to, jako komplet. Podobnie proszę traktować 

wszystkie pozycje z rozdziału 2 przedmiaru prac. 

Pytanie nr 82 

W przedmiarze robót elektrycznych pkt 47 do 49 – w opisie pozycji zdefiniowane są kompletne 

przepusty do kabli, natomiast podane pozycje KNR odnoszą się do uszczelnienia istniejących 

przepustów. Proszę o odpowiedź czy można zastosować do wymienionych  pkt przedmiaru pozycje 

KNR odpowiadające rzeczywistym nakładom robocizny przy montażu kompletnych przepustów 



kablowych np.:  KNR 4-03 1004-13 (wykucie otworu w betonie, jeżeli jest to np. ściana betonowa) i 

poprzez analogię KNR 4-03 1008-09 (montaż przepustu w wykutym otworze). 

Odpowiedź.: Tak. 

 

 

Pytanie nr 83 

W punkcie 2.8 opisu technicznego projektu wykonawczego instalacji elektrycznych jest mowa o 

realizowaniu oświetlenia nocnego za pomocą ściemniania w systemie DALI. Proszę o wyjaśnienie czy 

do realizacji ściemniania opraw oświetlenia nocnego nie powinny być zastosowane inne elementy 

systemu DALI oprócz stateczników DIM PCA ECO/PCA EXCEL zamontowanych w oprawach. 

Odpowiedź.: Nie jest to dosłownie system DALI, natomiast zasada działania jest identyczna, stąd 

pojawia się w opisie nazwa „DALI”. Rozwiązanie opiera się na elektronicznym stateczniku. Nic 

więcej do poprawnego działania systemu ściemniania nie jest konieczne. Dokładny schemat połączeń 

pokazany jest na schemacie E2-II-14. 

 

Pytanie nr 84 

W punkcie 2.16 opisu technicznego projektu wykonawczego instalacji elektrycznych jest mowa o 

montażu taśmy Cu 30x0,04mm pod wykładziną półprzewodzącą. Wg zestawienia materiałów z opisu 

techniczno taśmy Cu jest 610 m, taśma ta jest też ujęta w projekcie technicznym instalacji 

elektrycznych i wg zliczenia z rysunków jest jej 185 m. Natomiast taśma Cu nie występuje w 

przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienie czy taśmę Cu 30x0,04mm należy ująć w ofercie instalacji 

elektrycznych? 

Odpowiedź.: W zestawieniu materiałów jest podana szacunkowa aczkolwiek bliska rzeczywistemu 

zapotrzebowaniu ilość taśmy Cu 30x0,05. Nie należy sugerować się układem na rzucie, gdyż jest to 

jedynie symboliczne zaznaczenie konieczności ułożenia w/w taśmy. Jeżeli z doświadczenia 

Wykonawcy wynika, iż te ilości powinny być inne, proszę przyjąć wg własnych szacunków. Należy 

ująć ułożenie taśmy oraz pomiar rezystancji powierzchniowej wykładzin elektrostatycznych dla 

pomieszczeń medycznych. 

 

Pytanie nr 85 

W punkcie 2.13.2 opisu technicznego projektu wykonawczego instalacji elektrycznych jest mowa o 

uziemieniu skrzynek zasilająco-sterowniczych urządzeń gazów medycznych przewodem LgY 6mm2, 

w przedmiarze robót przewód LgY 6mm2 nie został uwzględniony. Proszę o wyjaśnienie w jaki 

sposób w ofercie wycenić uziemienie skrzynek zasilająco-sterowniczych urządzeń gazów 

medycznych? 

Odpowiedź.: Proszę ująć w kosztorysie ułożenie przewody LgY 1x6mm
2
 w korytkach kablowych, w 

ilości ok. 200m. Brak wytycznych branży gazów medycznych oraz brak wskazania punktów z 

lokalizacją skrzynek zasilająco-sterowniczych uniemożliwia precyzyjne określenie ilości. Punkty 

dystrybucji gazów medycznych znajdują się w pomieszczeniach badań NMR, CT i Angiografu, czyli 

pojawią się maksymalnie 3 skrzynki zasilająco-sterujące na oddziale obrazowania.  

 

Pytanie nr 86 

W przedmiarze instalacji elektrycznych brakuje pozycji dotyczących pomiaru natężenia oświetlenia. 

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy wycenić pomiary natężenia oświetlenia w ofercie? 

Odpowiedź.: Proszę wycenić pomiary natężenia wg KNR 13-21 0301-03 oraz KNR 13-21 0301-04. 

Ilości pomiarów proszę wyliczyć zgodnie ze wskazówkami zawartymi w normie PN-EN 12464-1. 

 



Pytanie nr 87 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

 

Proszę o wyjaśnienie jaki obmiar poszczególnych pozycji należy zastosować w kosztorysie ofertowym 

w przypadku rozbieżnej ilości pomiędzy częścią rysunkową, częścią opisową projektu, a przedmiarem 

robót (poz. 1-6, 23, 27, 29, 33)? 

Odpowiedź. 

W związku z faktem że Zamawiający będzie realizował dwa zadania inwestycyjne dotyczące  

okablowania strukturalnego: 

 Zadanie 1 obejmuje 1 piętro wraz z pomieszczeniem serwerowni oraz połączeniami do GPD i 

PG (opisane na schemacie „projektowanie”, pozostałe są narysowane dla zobrazowania 

całości ) 

 Zadanie 2 ( nie objęte niniejszym postępowaniem ) obejmuje parter (Laboratorium). 

Niniejsze  postępowanie dotyczy wyłącznie zadania 1  

Do siwz została dołączona część opisowa  oraz przedmiary i podkłady zakresu niniejszego 

postępowania. 

Schemat ideowy obejmuje oba zadania ( został zamieszczony jako poglądowy ) i wg niego nie należy 

wykonywać oferty  

Pomiędzy SD a GPD i PG są po 4 x skrętka (+fo + kabel wieloparowy) – jak na schemacie – jest to 

ujęte w przedmiarze Diagnostyka Obrazowa 1 piętro punkt 1.3 połączenia pomiędzy przełącznicami. 

 

Pytanie nr 88 

W opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych, okablowania 

strukturalnego na str. 4 podano 234 moduły RJ45 jako ilość, która dotyczy tylko realizowanego 

zakresu. Ta ilość nie obejmuje następujących połączeń: 

a) 16 linków miedzianych do szaf S1 i S2 

b) 146 linków miedzianych do laboratorium na parterze 

Ww. linki są pokazane na schemacie blokowym LAN. 

Proszę o wyjaśnienie czy linki wymienione w ppkt. a) i b) są w zakresie realizacji ? Jeżeli tak 

to proszę o odpowiednie skorygowanie przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź. 

W związku z faktem że Zamawiający będzie realizował dwa zadania inwestycyjne dotyczące  

okablowania strukturalnego: 

 Zadanie 1 obejmuje 1 piętro wraz z pomieszczeniem serwerowni oraz połączeniami do GPD i 

PG (opisane na schemacie „projektowanie”, pozostałe są narysowane dla zobrazowania 

całości ) 

 Zadanie 2 ( nie objęte niniejszym postępowaniem ) obejmuje parter (Laboratorium). 

 

Niniejszy przetarg dotyczy wyłącznie zadania 1  

 

Do przetargu została dołączona część opisowa  oraz przedmiary i podkłady zakresu niniejszego 

postępowania. 

Schemat ideowy obejmuje oba zadania ( został zamieszczony jako poglądowy ) i wg niego nie należy 

wykonywać oferty  

 

Pomiędzy SD a GPD i PG są po 4 x skrętka (+fo + kabel wieloparowy) – jak na schemacie – jest to 

ujęte w przedmiarze Diagnostyka Obrazowa 1 piętro punkt 1.3 połączenia pomiędzy przełącznicami. 

 

 

Pytanie nr 89 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 



Proszę o wyjaśnienie czy połączenia typu „100 razer” wraz z zabezpieczeniami p.przepięciowymi 

pomiędzy PG, a CT, które pokazano na schemacie blokowym LAN należy ująć w ofercie na 

wykonanie instalacji niskoprądowych? Jeżeli tak, to proszę o odpowiednie skorygowanie przedmiaru 

robót. 

Odpowiedź:  

Połączenie to nie wchodzi w zakres przetargu  

 

 

Pytanie nr 90 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

W opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych, okablowania 

strukturalnego w punkcie 2.1.2 jest zalecenie dotyczące  kabli krosowych „nie dopuszcza się kabli 

krosowych z wtykami tzw. zalewanymi”. Proszę o bardziej precyzyjne sformułowanie tego określenia. 

Odpowiedź: 

Kable krosowe w osłonie zalewanej posiadają gorsze parametry mechaniczne  niż wtyki zaciskane 

RJ45 – np. Hirose, czy Bel Steward, ponadto kable zarabiane poprzez zaciskanie fabryczne są 

wykonywane na kablach systemowych w ramach certyfikowanych systemów okablowania 

strukturalnego. 

 

 

Pytanie nr 91 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

Proszę o określenie długości trasy w relacji SD – PG, ponieważ w projekcie technicznym nie ma 

możliwości określenia długości tej trasy. 

Odpowiedź: 

Dane zaczerpnięte z innego projektu:  udostępnienia Internetu dla pacjentów na terenie Szpitala.  

 

 

Pytanie nr 92 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

W opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych, okablowania 

strukturalnego w punkcie 3.1 jest mowa o urządzeniach aktywnych na piętro 1 i piętro 2. Proszę o 

odpowiedź ile i jakiego typu urządzeń aktywnych należy ująć w ofercie? 

Odpowiedź: 

W opisie projektu znajduje się zestawienie urządzeń z podanymi ilościami. W przedmiarze w treści są 

określone ilości, 

  

Pytanie nr 93 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

Proszę o odpowiedź czy w ofercie należy wycenić tylko montaż i dostawa przełączników 

ethernetowych, czy również ich konfigurację.  Jeżeli  w zakresie  oferty jest także konfiguracja 

przełączników, proszę o podanie sposobu ich konfiguracji w celu  odpowiedniego oszacowania 

kosztów. 

Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić dostawę, uruchomienie i konfigurację urządzeń aktywnych w zakresie 

podstawowym oraz szkolenie użytkownika. Wymagana konfiguracja VLAN do przełącznika HP 5400, 

konfiguracja przełącznika ( zarządzenia) po RS-232 oraz Web. 

 

Pytanie nr 94 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

Proszę o wskazanie istotnych parametrów dla każdego typu przełącznika sieci LAN, które należy 

spełnić aby dostarczone urządzenie zostało zaakceptowane na etapie realizacji. Podana ilość 

parametrów uniemożliwia dobór urządzeń spełniających wszystkie parametry. 

Odpowiedź: 



Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego zostały podane w dokumentacji projektowej. 

Najważniejsza dla Zamawiającego jest pełna współpraca przełączników z posiadanym przełącznikiem 

HP serii 5400 – szczególnie w zakresie obsługi VLAN oraz zarządzania i diagnostyki sieci. 

 

Pytanie nr 95 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

Proszę o podanie kilku równoważnych modeli innych producentów przełączników LAN dla każdego 

typu przełącznika wymienionego w projekcie. 

Odpowiedź: 

Urządzenia spełniające wymagane kryteria – HP, CISCO, JUNIPER, Alcatel-Lucent, Enterasys lub 

równoważne. Najważniejsza dla Zamawiającego jest pełna współpraca przełączników z posiadanym 

przełącznikiem HP serii 5400 – szczególnie w zakresie obsługi VLAN oraz zarządzania i diagnostyki 

sieci. 

 

 

Pytanie nr 96 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

W opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych, okablowania 

strukturalnego w punkcie 1.3 jest mowa o gniazdach telewizyjnych, ale ani na rzutach, ani na 

schematach blokowych, ani w przedmiarze robót takie gniazda nie występują.  Proszę o wyjaśnienie 

czy dostawę i  montaż gniazd RTV należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to proszę o odpowiednie 

skorygowanie przedmiaru robót. 

Odpowiedź:  

Gniazda telewizyjne zostały wycofane z przedmiotu zamówienia. Gniazd telewizyjnych nie należy 

ujmować w ofercie  

 

Pytanie nr 97 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

Proszę o odpowiedź czy skrętka ekranowana kat .7 F/FTP klasy LSOH spełnia wymagania przetargu ? 

Odpowiedź: 

Kable w powłoce LSOH/LSZH nie są dopuszczalne ze względu na niższe od wymaganych parametry 

w zakresie niepodtrzymywania płomienia, odporności na ogień, niewydziałania  halogenu. 

 

Pytanie nr 98 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

Proszę o odpowiedź czy klasa LSOH jest traktowana w przetargu jako równoważna do FRNC ? 

Odpowiedź: 

Kable w osnowie typu FRNC lub LSFRZH posiadają wyższy parametry w zakresie 

niepodtrzymywania płomienia, odporności na ogień, niewydziałania  halogenu, kable w powłoce 

LSOH/LSZH nie są dopuszczalne ze względu na niższe parametry w tym względzie. 

 

Pytanie nr 99 

OKABLOWANIE STRUKTURALNE 

Proszę o odpowiedź czy zamiast złączy na kablach światłowodowych typu MTRJ można zastosować 

złącza typu LC Duplex ? 

Odpowiedź 

Inwestor żąda złącz MTRJ ze względu na kompatybilność z już posiadanymi urządzeniami. 

 

Pytanie nr 100 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o wyjaśnienie jaki obmiar poszczególnych pozycji należy zastosować w kosztorysie ofertowym 

w przypadku rozbieżnej ilości pomiędzy częścią rysunkową, częścią opisową projektu, a przedmiarem 

robót (poz. 1-4, 6)? 

Odpowiedź 



W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 101 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o odpowiedź czy sygnalizatory mają być podłączone do pętli dozorowej jako sygnalizatory 

adresowalne, czy należy zastosować sygnalizatory konwencjonalne? 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 102 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o odpowiedź skąd i jakim przewodem należy zasilić sygnalizatory ( z centrali czy z zasilacza)? 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 103 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o wyjaśnienie jakie urządzenie steruje sygnalizatorami ( centrala czy moduł)? 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 104 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o podanie długości trasy z remontowanego oddziału do centrali systemu sygnalizacji 

pożarowej. 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 105 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o wyjaśnienie czy przy programowaniu centrali sygnalizacji pożarowej należy ingerować w 

konfigurację systemu istniejącego ?  

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 106 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 



Proszę o podanie matrycy sterowań jakie należy zastosować w systemie SSP. 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 107 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o odpowiedź jaki jest istniejący system sygnalizacji pożarowej ? 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 108 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o wyjaśnienie czy w istniejącej centrali systemu sygnalizacji pożarowej są wolne miejsca do 

wpięcia nowej pętli dozorowej, czy trzeba wycenić nową kartę pętlową lub całą nową centralę ? 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 109 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o odpowiedź jak daleko znajduje się centrala systemu sygnalizacji pożarowej i czy są istniejące 

trasy kablowe do centrali, które można wykorzystać przy układaniu przewodów? Jeżeli takie trasy 

kablowe nie istnieją to proszę o podanie parametrów wpływających na określenie kosztów wykonania 

jak długość, technologia wykonania trasy kablowej. 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 110 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

Proszę o wyjaśnienie jakie funkcje sterujące musi wykonać nowy SSP? 

Odpowiedź 

W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

Pytanie nr 111 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP) 

W dokumentacji technicznej nie pokazano współpracy SSP z systemem wentylacji, sterowaniem 

klapami ppoż., windami, oddymianiem klatek schodowych. Jeżeli w zakresie oferty jest wykonanie 

SSP z ww. funkcjami sterującymi proszę o przekazanie uzupełnionej dokumentacji projektowej oraz 

uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź 



W obiekcie istnieje już wykonany system sygnalizacji pożarowej. Oferent powinien zapoznać się z już 

wykonanymi elementami systemu i przygotować ofertę jako uzupełnienie systemu już istniejącego o 

elementy niezbędne do funkcjonowania kondygnacji będącej przedmiotem inwestycji. Projekt systemu 

sygnalizacji pożarowej jest do wglądu u Zamawiającego   

 

 

MODYFIKACJE: 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych modyfikuje siwz w 

następujący sposób: 

1. W SIWZ w cz. X Składanie ofert i procedura wyboru oferty: zapisy „24.07.2013” 

zastępuje się zapisami „ 07.08.2013” 

 

 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami  wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach 

przedłużeniu na dzień 07.08.2013 ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez 

zmian. 

 
Z poważaniem 
 
 


