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Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 
 

Zadanie 1 - Wykonanie instalacji przyzywowej 
Zadanie 2 - wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe  

w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach w ramach powierzenia Grantu 
(Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś 

priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób 

z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”. 
 
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 56 dni licząc od daty 
podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym 
cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli 
Zamawiający nie jest w stanie wydłużyć realizacji zamówienia do powyższego terminu, 
Wykonawca prosi o podanie szacunkowego maksymalnego terminu, o jaki przedłużony może 
zostać termin wykonywania umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji, ponieważ szpital uzyskał dotację na 
panele przyłóżkowe i system przyzywowy a aktualny harmonogram zakończenia inwestycji 
przewiduje zakończenie zadania do 30.06.2022. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania w  oświetlenie miejscowe  LED o mocy 10W                 
i barwie światła 4500K? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.  
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania w  oświetlenie ogólne  LED o mocy 20W i barwie 
światła 4500K? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.  
 
 
 
 



 

  

Pytanie nr 4 
W związku z sytuacją, jaka obecnie panuje na świecie, a co się z tym wiąże z wydłużonymi 
terminami realizacji i dostępnością niektórych komponentów umożliwiających produkcję paneli 
nadłóżkowych, które nie są wyrobem z półki, a wymagają indywidualnego podejścia dla każdej 
realizacji prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy 
i montażu Jednostek Zaopatrzenia Medycznego do dnia 31.07.2022r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji, ponieważ szpital uzyskał dotację 
na panele przyłóżkowe i system przyzywowy a aktualny harmonogram zakończenia inwestycji 
przewiduje zakończenie zadania do 30.06.2022. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wydłużenie terminu przygotowania rysunków wizualizacyjnych do 5 dni roboczych od 
podpisania umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu. 

Zamawiający  
: 

DYREKTOR: 
 

Lek. med. Joanna Niestrtój – Ostrowska  
 


