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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SllA/Z

Szonowni Potistwo,
Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqfa pro6ba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postQpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz. U. 22015 r. pot.2L64 z p62n. zm,) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:

przebudowq Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce,
TreSi wspomnianej pro6by jest nastqpujqca :

Pytanie 11, projekt architektury
W zwiqzkru z r62nicami pomiqdzy projektem architektury i technologii prosimy o doprecyzowanie
czy wykonawca podczas realizacji rob6t ma w pierwszerj kolejno6ci sugerowai siq ukladem
pomieszczefi zgodnie z projektem technologii i we wlasnynr zakresie, w konsultacji z dostawcq
wyposa2enia technologicznego dostosowai wszystkie projekty bran2owe do projektu technologii?
Wykonawca zauwa2yl,2e pomiqdzy projektamitechnologii ar architektury sq niewielkie r62nice jak
np. przeniesienia pomieszczenia 1/1 (ekspedycja), zwiqkszenie pomieszczenia 7/2 (magazyn

materiatu steryl.), likwidacja pomieszczenia tl6 (pom. porzqdkowe), zmniejszenie pom. 1/10 (wc
personelu), dodatkowa Scianka w pom. L/19 (pok6j personelu), zmiana posadowienia suszarki,
sterylizatora plazmowego, unitu kuchennego, itp. co wiq2e siq z przeniesienia bqdl wykonaniem
nowych clodatkowych i nsta lacji zasilajqcych wyposa2enie techrnologiczne.

Pytanie 2, projekt architektury
W projekcie architektury w czq5ci dotyczqcej stolarki drzwiowej jest zapis m6wiqcej, 2e wiqkszoSci
zastosowanych drzwi jest drewniana, jedynie drzwi na korytarzu wykonane sq z profili aluminiowych
w zwiqzku z tym 2e cze6( pomieszczefi Centralnej Sterylizatorni takich jak strefa brudna,
pomieszczenia mycia w6zk6w i pojemnik6w, sklady porzqdkowe, 5luzy, itp. mogq byi okresowo
mokre, zilstosowanie drzwi drewnianych mo2e skutkowai ich uszkodzeniem przez zbytniq wilgoi
Dodatkowo w pomieszczeniach

1,/IO, tI/4, i 1,/17 zastosowane sq drzwi o szeroko6ci 80 r:m natomiast w projekcie technologii
wszystkie drzwi majq szeroko6i co najmniej 90 cm, w zwirlzku z tym, czy Zamawiajqcy wymaga
zastosowania wszystkich drzwi wewnqtrznych w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni
wykonanych z materiafu odpornego na wilgoi np. z PCW o szerokoSci min. 90 cm?

Pytanie S, instalacja sprq2onego powietrza
Czy zamawiajqcy przewiduje dodanie trzech punkt6w poboru sprq2onego powietrza w
pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni ?

Zgodnie z projektem technologii zaleczonym do SIWZ oraz wykazem wyposa2enia, kt6re
Zamawia.iqcy zamierza zakupii zamieszczonym w postqpowaniu przetargowym o nr
sterylizacja/1,54/?OL6 konieczne bqdzie doprowadzenie sprq2onego powietrza do sterylizatora
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parowego o pojemno6ci 4 JW (zasilanie zawor6w z napqdem pneumatycznym), do stolu

zlewozmywakowego w strefie brudnej (pistolet do przedmuc;hiwania) oraz do pomieszczenia mycia

w6zk6w {pistolet do przedmuchiwania).

Pytanie 4, instalacja wodno-kanalizacyjna
Czy zamawiajqcy przewiduje zwiqkszenie ilo5ci punkt6w kanalizacji sanitarnej? Zgodnie z

projektem bran2owym wod-kan do sterylizator6w parowych doprowadzony jest tylko jeden punkt

kanalizacji sanitarnej (kratka 6ciekowa pomiqdzy sterylizatorami parowymi) natomiast te

urzqdzenia bqdq dodatkowo wymagaly indywidualnych odply'w6w do kanalizacji sanitarnej,

Pytanie 5, Instalacja wodno-kanalizacyjna
Czy zamawiajqcy wymaga doprowadzenia wody zdemineralizowanej do zasilania pistoletu do

mycia typu Selecta znajdujqcego siq w pomieszczeniu nr Ll'LL (dezynfekcja i mycie narzqdzi) nad

stofem zlewozmywa kowym?

Pytanie 6, instalacja wentylacji
Czy zamawiajqcy wymaga doprowadzenia wentylacji v'r,lciqgowej do przestrzeni technicznej

sterylizator6w parowych? W projekcie instalacji wentylacji mechanicznej przewidziany zostal

jedynie nawiew oraz klimatyzator kanafowy.

Pytanie 7, instalacja wentylacji
Czy zanrawiajqcy wymaga doprowadzenia wentylacji mechanicznej do pomieszczenia stacji

uzdatniania wody? W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody wymagana jest odpowiednia

wymiana powietrze ze wzglqdu na panujqcq tam wilgoi.

Pytanie B, instalacja sieci strukturalnej
Czy w zwiqzku z zakupem systemu komputerowego do Centralnej Sterylizatorni zamawiajqcy

wymaga doprowadzenia instalacji sieci LAN (inst. logiczna) do urzqdzef takich jak sterylizatory

parowe, myjnie-dezynfektory do narzqdzi oraz sterylizatora gazowego, jak r6wnie2 do pomieszczefi

strefy brudnej, czystej i sterylnej?
W projekcie bran2owym instalacji sieci strukturalnej uwzglqdnione sq jedynie dwa punkty sieci

komputerowei 0,12 magazyn sterylny i1/1-5 pok6j kierowrrika), kt6re posiadajq dwa gniazda LAN

oraz jedno gniazdo telefoniczne. Do prawidlowego dziafirnia systemu komputerowego nale2y

doprowadzii punkty sieci komputerowej do gl6wnych urzqdzef technologicznych (sterylizator6w i

myini-dezynfektor6w), do stanowisk komputerowych w strefach brudnej, czystej i sterylnej oraz

do Pokoju kierownika w ilo6ci:

- sterylizatory parowe - dwa podw6jne gniazda LAN

- myjnie-dezynfektory - dwa podw6jne gniazda LAN

- sterylizator plazmowy - jedno podw6jne gniazdo LAN

-ekran svstemu komputerowego - jedno podw6jne gniazdo LAN

- stanowisko komputerowe strefa brudne - trzy gniazda LANI

- stanowisko komputerowe strefa czysta - trzy gniazda LAltl

- stanowisko komputerowe strefa sterylna - trzy gniazda LAN

- zgrzewarki - dwa podw6jne gniazda LAN

- pok6j kierownika - dwa podw6jne gniazda LAN

Pytanie 9, Instalacja sieci strukturalnej
Czy w zwiqzku z zakupem systemu komputerowego do t3entralnej Sterylizatorni zamawiajqcy

wymaga dostarczenia przez wykonawcq rob6t budowlanych dodatkowej szafy serwerowej z

wentylacjq automatycznE do umieszczenia w niej osprzqtu systemu komputerowego wraz z

zasilaczem UPS do awaryjnego zasilania serwera oraz switch 24 porty ?
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Stanowisko (wyjaSnienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kr,rrestiijest nastqpujqce:
Ad. 1. Da dokumentacji projektowej bqdqcej zatqcznikiem do SIWZ Zamowiajqcy dolqczyl poprawiony
projekt technologii, kt6ry niewiele r6ini siq od wersji bazowej. Zomawiojqcy wymogo oby
pomieszczenia remontowanej centralnej sterylizotorni zostoly wykonone zgodnie z tym projektem o do

obowiqzkow Wykonowcy bqdzie naleialo dostosowanie i wykonanie projektdw braniowych zgodnie

ze zmienionym uktadem pomieszczeh. Wykonowco powinien rowniei uwzglqdnit w wycenie zmiony
poloienio lub koniecznolC wykononio dodotkowych punktow instalacji zosilajqcych urzqdzenio
technologiczne.
Ponodto Zamowiojqcy wymqgq aby Wykonawca czqici budowlanej byt w Scislej wsp1lprocy z

dostowcq wyposaienio technologicznego, oby wszelkie instolocje zostoly wykonane prowidlowo, w
sposob umoiliwiojqcy prowidtowy montoi wyposoienio technctlogicznego.

Ad. 2. Da dokumentocji projektowej bqdqcej zolqcznikiem do lilWZ Zomowiojqcy dolqczyl poprawiony
projekt technologii, zgodnie, z kt6rym wszystkie drzwi w centrolnej sterylizotorni mojq szerokoii co

nojmniej 90 cm. Zomowiojqcy wymago r1wniei oby wszystkie drzwi zostaly wykonone z materiolu
odpornego na wilgot np. PCW lub qluminium.

Ad. 3. Tuk, Zomowiojqcy wymdgo wykonanio dodotkowych punktow instolocji sprq2onego powietrza
przy sterylizotorze pqrowym o pojemnoici 4 JW, stole zlew'ozmywakowym w strefie brudnej oraz
pistolecie w pomieszczeniu mycio pojemnik6w.
Ponadto Zomowiajqcy wymago, oby Wykonowca czqici budowlonej byl w icislej wsp6lprocy z
dostowcq wyposaienia technologicznego oby wszelkie instol'ocje zostoly wykonone prowidlowo, w
spos6b umoiliwiajqcy prawidlowy montoi wyposoienia technologicznego.

Ad. 4. Tok, Zomowiojqcy wymogo wykononia dodatkowych punktow instolacji konolizocji sonitornej
przy sterylizatorach porowych zgodnie z wymogoniomi dostow'cy wyposoienio technologicznego.

Ponadto Zomowiojqcy wymqgo, oby Wykonowca czqici budowlonej byl w icislej wspolprocy z
dostawcq wyposaienio technologicznego, oby wszelkie instolocje zostoly wykonone prawidlowo, w

s pos6b u m oil iw i oj qcy prowi dlowy m o ntoi wy pos o ie n io tech n ol og i cz n e g o.

Ad. 5. Tok, Zomowiojqcy wymogo wykononio dodotkowego punktu instalacji wody deminerolizowonej
do zosilonio pistoletu do mycia typu Selecto znojdujqceqo siq ur pomieszczeniu 1/17.
Ponadto Zomowiojqcy wymagq, oby Wykonawca czqici budowlanej byl w Scislej wsp6lprocy z
dostowcq wyposa2enia technologicznego oby wszelkie instalocje zostaly wykonone prowidlowo, w

sposob umoiliwiojqcy prowidlowy montoi wyposaienio technologicznego.

Ad. 6. Tok, Zomowiojqcy wymogo doprowodzenio wentylocji wyciqgowej do przestrzeni technicznej

sterylizotor6w porowych do prowidlowego obiegu powietrzo vl tym pomieszczeniu"

Ponodto Zomowiojqcy wymogq, oby Wykonowco czqici budowlanej byt w Scislej wspolpracy z
dostowcq wyposaienia technologicznego aby wszelkie instolacje zostaly wykonane prowidlowo, w
spos6b umoiliwiojqcy prowidlowy montoi wyposa2enio techn'clogicznego.

Ad. 7. Projekt przewiduje wentylocjq grawitacyjnq. Wykonowco proc mo sprowdziC droinoit kanalu

wentylacyjnego o w przypodku broku droinoici - udroinii. Wykonowca ma przedstawic protokol
droinoiciwentylacjisporzqdzony przez osobq z odpowiednimi uprawnieniami (kominiorz).

Ad. 8. Tak, w zwiqzku z zokupem systemu komputerowego o'o centrolnej sterylizotorni Zamawiojqcy
wymdgo wykononia instolocji sieci strukturalnej zgodnie z wytycznymi dostowcy systemu
komputerowego. Minimolna iloit punkt6w sieci strukturalnej to:

sterylizotory porowe - dwo podw6jne gniazda LAN

myjnie-dezynfektory - dwo podw6jne gniazda LAN

sterylizator plozmowy - jedno podw6jne gniozdo LAN
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efuon systemu komputerowego - iedno podw1ine gnioz:do LAN

stonowisko komputerowe strefo brudno - trzy gniozdo l.AN

stonowisko komputerowe strefo czysta - trzy gniazda LAN

stanowisko komputerowe strefa sterylna - trzy gniazda LAN

zgrzewarki- dwa podwojne gniazda LAN

pokoj kierowniko - dwo podw6ine gniozda LAN

Ponadto Zomawiajqcy wymago, oby Wykonawca czqici budowlanej byl w icislei wsp6lpracy z

dostowcq wyposo2enia technologicznego oby wszelkie instalucje zostaly wykonone prowidlowo, w

s pos6b u m oil iw i oj qcy p r owi dlowy m onto 2 wy posoie n io te ch n olog i czn e g o'

Ad. 9. Tqk, w zwiqzku z zakupem systemu komputerowego do centralnej sterylizotorni

Zamawiajqcy wymagq dostorczenio przez Wykonowcq prdc budowlonych dodatkowei szofy

serwerowej z wentylocjq outomdtycznq wroz z zasiloczem UPS do aworyinego zosiloniq serwero ordz

Switch 24 porty, do umieszczenio w niei osprzqtu systemu komputerowego.

lnformujemy, 2e zgodnie z wymogiem art, 38 ust. 2 ustqwy z dnio 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zomowieri Publicznych (Dz. U. z 2075 r. poz. 2164 z p6in. zm.), stonowisko Zomawioiqcego zostolo

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy
rlYREii..xult
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