
Białystok, 2015.06.24

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

dot.: „Świadczenia  usług   głównego  elektryka  na  rzecz   SP  ZOZ  Wojewódzkiego  Szpitala
Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku   z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej –
Curie 26, 15-950 Białystok"

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1.  Proszę  o  przedstawienie  instrukcji  wewnętrznych  (o  których  mowa  w  punkcie  2  opisu
przedmiotu  zamówienia)  co  do  których  występuje  konieczność  stosowania,  a  nie  wynikają  z
ogólnych przepisów.

Odpowiedź

do zapoznania po wyborze -  oferta najkorzystniejsza

2.  Proszę  o wyjaśnienie  czy zapewnienie  nadzoru  nad robotami  (z  punktu  3 opisu  przedmiotu
zamówienia)  będzie  polegało  na  nadzorze  nad  pracami  wykonywanymi  przez  pracowników
Szpitala czy podmiotami zewnętrznymi.

Odpowiedź
Zapewnia nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników Szpitala jak również pracami
podmiotów zewnętrznych

3.Proszę o wyjaśnienie czy zapewnienie nadzoru nad instalacją i urządzeniami gazów medycznych
dotyczy  tylko  instalacji  elektrycznych  zasilających  urządzenia  (punkt  3  opisu  przedmiotu
zamówienia).

Odpowiedź

Zgodnie  z  opisem;   nadzór  nad  instalacją  i  urządzeniami  gazów  medycznych  nie  tylko  nad
instalacją elektryczną

4.  Proszę o doprecyzowanie i  wyjaśnienie  jakie  urządzenia  (nazwy własne)  wchodzą w zakres
nadzoru (punkt 3 opisu przedmiotu zamówienia zapewnienie nadzoru nad: prawidłową eksploatacją
i konserwacją agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń energetycznych

Odpowiedź
- UPS-y
- Oświetlenie zapasowe 24V – lampy bezcieniowe
- Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne
- Stacje SN oraz stacje NN, SZR-Y
- instalacje przyzywowe

5. Kto ponosi koszty materiałów i narzędzi przy wykonywanych czynnościach zgodnie z zapisem
„ewentualna  naprawa  przewodów  elektrycznych”(punkt  4  opisu  przedmiotu  zamówienia).  W
przypadku konieczności wyłączenia zasilania dla poszczególnych odbiorów zasilanych uszkodzonej



rozdzielni/złącza,  kto  odpowiada i  uzgadnia  termin  wyłączenia,  czy jest  to  w gestii  Głównego
Elektryka, czy też odpowiednich służb Szpitala.

Odpowiedź
koszt materiałów i narzędzi leży po stronie Szpitala, za ustalenie terminu wyłączenia odpowiada Gł.
Elektryk po uzgodnieniu z poszczególnymi Komórkami Organizacyjnymi i Dyrekcją

6. Proszę o wskazania typu i rodzaju urządzeń oraz zakresu czynności do wykonania przy tych
urządzeniach (punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź
Zakres czynności będzie wynikał z charakteru uszkodzenia czy awarii lub konieczności wykonania
prac serwisowych czy konserwacyjnych, podjęcie działań w celu wyeliminowania uszkodzeń leży
po stronie Gł. Elektryka. 

7. Proszę o wskazanie ilości poszczególnych punktów pomiarowych (punkt 7 opisu przedmiotu
zamówienia) oraz terminu ich wykonania.

W 17 budynkach, - terminy wykonania: VII,VIII,IX,XII 2015, I-2016, X -2018, I -2020

8. Proszę o wskazanie ilości sprzętu dielektrycznego oraz urządzeń wymagających legalizacji  z
podaniem ich nazwy własnej (punkt 7 opisu przedmiotu zamówienia) oraz terminu wykonania.

Odpowiedź
- rękawice dielektryczne – 3 kpl.
- kalosze dielektryczne – 3 kpl.
- drążki izolacyjne – 1 szt.
-  wskaźnik wysokiego napięcia 15 KV – 1 szt.
- wskaźnik niskiego napięcia do 1 KV – 3 szt.
 - dywaniki dielektryczne

9. Proszę o wskazanie ilości urządzeń wymagających odtworzenia sprawności eksploatacyjnej oraz
ich nazw własnych i rodzaju występujących usterek(punkt 9 opisu przedmiotu zamówienia) oraz
kto będzie ponosił koszty odtworzenia.

Odpowiedź
Koszty odtworzenia będzie ponosił Zamawiający w przypadku konieczności odtworzenia

10. Proszę o wyjaśnienie czy punkt nr 10 dotyczy zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych czy
wszystkich instalacji i urządzeń zainstalowanych w Szpitalu tj: instalacje i urządzenia hydrauliczne,
instalacje i  urządzenia gazów medycznych,  instalacje  i  urządzenia wentylacji,  BMS,SAP i  inne
Szpitalne specjalistyczne.

Odpowiedź
Tak

11. Proszę o wyjaśnienie sposobu realizacji i w jakim zakresie zaleceń pokontrolnych, czy będą to
służby techniczne Szpitala (jeżeli Szpital takowe posiada) czy podmioty zewnętrzne.

Odpowiedź
W zależności od zaleceń, mogą to być służby techniczne lub podmioty zewnętrzne.



12.  Proszę  o  wyjaśnienie  punktu  18  opisu  przedmiotu  zamówienia  czy  zgodnie  z  treścią  do
obowiązków będzie należało przygotowanie specyfikacji technicznych oraz specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia  niezbędnych  do  rozpoczęcia  postępowań  przetargowych  z  zakresu
wszystkich branż czy tylko elektrycznej.
Odpowiedź
Głównie elektrycznej, dostawę gazów medycznych, klimatyzacja,wentylacja

13.  Proszę  o  doprecyzowanie  pojęcia”innych  czynności  zleconych  przez  Zamawiającego,  nie
ujętych w tym zakresie” oraz określenie niezbędnych uprawnień,  które będą wymagane przy tego
typu pracach.
Odpowiedź
Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie doprecyzować „innych czynności” gdyż  może  to
wynikać z bieżących potrzeb lub zaistniałych sytuacji 

14. Proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie kto ponosi koszty napraw, legalizacji, opracowań oraz
materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania niniejszego zakresu prac i obowiązków.

 Odpowiedź
 Zamawiający

15. Proszę o wskazanie na podstawie jakich kryteriów będzie oceniane posiadanie uprawnień, czy
również niezbędny będzie konkretny zakres napięciowy tych uprawnień.

Odpowiedź
aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji  i  sieci  na  stanowisku  eksploatacji  „E”,  oraz  świadectwo  kwalifikacyjne
uprawniające  do  zajmowania  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku
dozoru „D” ( Rozp. MGPiPS z 28.04.2003r.) 

16. Czy w punktach w których wykonywane czynności podlegają pracy w warunkach szczególnie
niebezpiecznych Wykonawca ma zapewnić pomoc drugiej osoby we własnym zakresie.

Odpowiedź
Nie

17.  W  zapisie  IV  Wykonawca  zapewnia,  że  posiada  odpowiednią  wiedzę  oraz  potwierdzone
urzędowo uprawnienia bądź certyfikaty do wykonywania czynności objętych zakresem § 1 umowy”
proszę  o  wskazanie  urządzeń,  które  będą  podlegały  czynnościom  §1  umowy  lub  wskazanie
niezbędnych uprawnień  lub co do wymagań dotyczących uprawnień Wykonawca nie jest w stanie
zapewnić że takowe posiada.

Odpowiedź
aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji  i  sieci  na  stanowisku  eksploatacji  „E”,  oraz  świadectwo  kwalifikacyjne
uprawniające  do  zajmowania  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku
dozoru „D” ( Rozp. MGPiPS z 28.04.2003r.) 


