
 
Pilchowice, 30.06.2022r.  

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

Znak sprawy: : 16/ZP/2022/Z 

 

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY  

 
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA:  
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” 
 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach informuje, iż do w/w postępowania wpłynęły 
następujące pytania: 
 
 
Pytanie nr 1 
Zadanie 2  
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2022r. Pragniemy 
zauważyć, iż panele przyłóżkowe są produkowane pod konkretne zamówienie, realizacja wymaga 
dodatkowych ustaleń związanych z montażem, a cykl ich produkcji nie jest możliwy do skrócenia. 
Ponadto termin realizacji potencjalnego zamówienia przypada na okres wakacyjny, w którym to 
terminy realizacji u producentów zostają wydłużone z uwagi na urlopy. Wydłużenie terminu realizacji 
umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością. W przypadku braku zgody na 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2022 r., zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 
maksymalnego możliwego dla Zamawiającego terminu realizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe ze względu na terminy wynikającego 
z udzielonego Grantu.  
 
Pytanie nr 2 
Zadanie 2  
Czy Zamawiający dopuści panel nieznacznie różniący się od wymaganego, o grubości 84,6 mm? 
Pragniemy zauważyć, iż różnica 4,6 mm jest przy tym parametrze nieistotna zarówno z punktu 
widzenia techniczno-użytkowego jak i estetycznego. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.  
 
 



 
 
Pytanie nr 3 
Umowa § 11 ust. 11 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu 
zamiennego na okres naprawy w zakresie paneli medycznych z zadania 2. Sprzęt ten bowiem jest 
aparaturą produkowaną na zamówienie, instalowaną w miejscu docelowym, nie jest możliwym 
dostarczenie urządzenia zamiennego na czas realizacji napraw gwarancyjnych. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Zmiana w umowie zostanie wprowadzona do 
zapisów umowy z najkorzystniejszym wybranym Wykonawcą w zakresie zadania nr 2.  
 

Zamawiający  
   DYREKTOR 

lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska 

 


