Katowice, 03.04.2020r.
TG/82/02/2020
Odpowiedzi do Pakietu nr 5

1. Czy przedmiot umowy będzie zainstalowany w pomieszczeniu, które jest pracownią rtg, w której
aktualnie jest zainstalowany inny aparat?
Odpowiedź:
Przedmiot umowy będzie zainstalowany w pomieszczeniu które, było pracownią rtg. Nie jest w nim
zainstalowany aparat RTG. Została po nim jedynie płyta wbudowana w posadzkę i zakotwiona w
stropie oraz ścianie pomieszczenia.
2. Jeśli tak, prosimy o informacje, w zakresie czyich obowiązków będzie demontaż aktualnie
zainstalowanego aparatu? Jeżeli w zakresie Wykonawcy, prosimy o wskazanie, czy ma to być
demontaż niszczący wraz ze złomowaniem urządzenia czy też tzw. nieniszczący (aparat może być
wykorzystywany do dalszej eksploatacji). W przypadku demontażu nieniszczącego prosimy o podanie
miejsca składowania zdemontowanego urządzenia.
Odpowiedź:
Jedynym elementem po dawnym aparacie RTG jest zamontowana w posadzce płyta, która jest
zakotwiona. Zleceniodawca nie jest w stanie określić, czy może ona być wykorzystana do kolejnego
aparatu RTG.
3. Instalacja aparatu rtg wymaga przygotowania pracowni pod względem budowlanym i instalacyjnym
zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, które zostanie wybrane przez Zamawiającego.
Prosimy o informację w zakresie czyich obowiązków będzie wykonanie prac adaptacyjnych?
Odpowiedź:
Przygotowanie pomieszczenia oraz wszystkie prace adaptacyjne leżą po stronie Wykonawcy
urządzenia.
4. Jeśli prace adaptacyjne będą w zakresie obowiązków Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie , że
zostaną zakończone najpóźniej 4 tygodnie przed terminem realizacji umowy, w przeciwnym razie
termin realizacji zostanie przesunięty odpowiednio o czas opóźnienia w przekazaniu gotowych
pomieszczeń.
Odpowiedź:
j.w.
5. Jeśli prace adaptacyjne będą w zakresie obowiązków Wykonawcy, prosimy o określenie ich
zakresu oraz o udostepnienie (publikację na stronie szpitala) rzutu pomieszczeń pracowni.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza dokumentację projektową w formie pdf.
6. Jeśli ewentualny demontaż aparatu dotychczas zainstalowanego będzie po stronie Zamawiającego,
a prace adaptacyjne po stronie Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że demontaż i
wyprowadzenie dotychczas zainstalowanego aparatu zostanie wykonany do dnia podpisania umowy.
Odpowiedź:
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7. Jeśli prace adaptacyjne będą w zakresie obowiązków Wykonawcy, prosimy o umożliwienie wizji
pomieszczeń oraz o wyznaczenie jej terminu tak, aby po jej dokonaniu była możliwość zadania pytań
do dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego na przygotowani i złożenie ofert.

Odpowiedź:
W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym Zamawiający udostępnia wszelką dokumentację
pomieszczenia. Jeżeli dokumentacja okaże się niewystarczająca Zamawiający udostępni
przeprowadzenie wizji lokalnej przy zachowaniu poniższych środków ostrożności.

- jedna osoba
- wyposażona we własnym zakresie w kompletne środki ochrony osobistej ( fartuch , maseczka,
rękawiczki)
- wejście przez Izbę Przyjęć zgodnie z procedurą ( pomiar temp, ankieta)
- umówienie terminu z Panią Bożeną Jóźwik tel. 532 807 864
8. W związku z wymaganiem wykonania projektu osłon radiologicznych dla nowego aparatu, prosimy
o udostepnienie (publikację na stronie Szpitala) ostatniego zatwierdzonego przez SPWIS
projektu osłon radiologicznych dla pracowni.
_
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia projekt osłon stałych. Przedmiot zamówienia będzie znajdował się w
PRACOWNI NR 2.

