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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z koniecznymi 

3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu,  wraz z realizacją prac związanych z 
przeniesieniem do nowej lokalizacji Rozdzielni Głównej NN przy wykonaniu dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej”  Nr sprawy ZP 33/2008

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Dyrekcja Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Krakowie,  odpowiada  na  zapytania  złożone  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego  na  „Dostawę,  
montaż  i  uruchomienie  2  sztuk  agregatów  prądotwórczych  wraz  z  koniecznymi  
3 sztukami UPS – ów oraz szkoleniem personelu,  wraz z realizacją prac związanych z przeniesieniem 
do  nowej  lokalizacji  Rozdzielni  Głównej  NN  przy  wykonaniu  dokumentacji  projektowo-  
kosztorysowej” Nr sprawy ZP 33/2008.

1.Czy  we  wszystkich  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  instalacji  rozdzielni 
elektrycznej,  UPS-ów,  agregatów  prądotwórczych,  podłoga  ma  być  pokryta  takim 
samym materiałem?

Odpowiedź:  Zamawiający  uważa  ,  że  ze  względów  bezpieczeństwa  oraz 
łatwości utrzymania czystości w pomieszczeniach wszystkie pomieszczenia tj. 
Rozdzielni  Elektrycznej,  UPS  –  ów,  baterii  akumulatorów,  agregatów 
prądotwórczych  powierzchnie  podłóg  pokryte  będą  terakotą  oraz  że  wokół 
pomieszczeń  znajdować  się  będzie  cokolik  wykonany  z  jednego  rzędu 
terakoty. Ściany pokryte będą powłoką malarską zmywalną .

2. Czy Zamawiający przewiduje wejście do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej, UPS - 
ów i agregatów prądotwórczych z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający uważa, że do w/w pomieszczeń można będzie wejść 
z  dwóch stron  tj.  od  strony samej  Rozdzielni  Elektrycznej  jak  również  od 
strony  agregatów  prądotwórczych.  Pomieszczenia  rozdzielni  elektrycznej  i 
UPS  –  ów  oddzielone  będą  od  pomieszczeń  agregatów  prądotwórczych 
drzwiami.

3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na baterie akumulatorów do UPS-
ów  ma  wynosić  10  lat.  Czy  raczej  nie  chodzi  tutaj  o  projektowaną  żywotność 
akumulatorów 10 lat, a gwarancja ma wynosić wtedy 3 lata?
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że czas gwarancji na akumulatory wynosi min. 
3  lata,  natomiast  okres  projektowanej  żywotności  akumulatorów (przy zachowaniu 
warunków środowiskowych producenta – temperatury i wilgotności pomieszczenia w 
którym będą znajdować się akumulatory – klimatyzacja ) ma wynosić min. 10 lat .

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczona na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca. 

Termin składania ofert – 4  grudnia  2008 r. do godz. 10.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr  
12.
Termin otwarcia ofert -  4 grudnia  2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.
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