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Nasz znak : DOP – ZP -  211 /09                                                      Kraków, dnia 11 sierpnia 2009 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Modernizację sieci wodociągowej w Szpitalu im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie "

 (ZP 19/2009)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Grupa 1 - wymiana rurociągu wody zimnej z rur stalowych i żeliwnych na rury PE,
W załączniku nr 4 stwierdzamy braki następujących robót i materiałów niezbędnych do realizacji 
całości zlecanego w przetargu zakresu robót:
1) Brak zasuw wodnych odcinających fi 80 mm wraz z obudowami o skrzynkami ulicznymi szt.10/ 
odcięcie hydrantów naziemnych/
2) Całkowity brak kształtek i łączników zlokalizowanych na rurociągach: trójniki , kolana, łuki, tuleje 
kołnierzowe
3) Brak podbudowy pod odtworzenie nawierzchni mineralno - bitumicznej w ilości 315,64 m2
4)  Brak  wywozu  nadmiaru  ziemi  z  wykopów i  gruzu  z  rozkuć  nawierzchni  wraz  z  opłatami  za 
składowanie
5) Brak w przedmiarze robót odtworzenia infrastruktury zielonej: krzewy, trawniki itp.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie załącznika nr 4 o powyższe 
brakujące roboty wraz z podaniem ilości obmiarowych. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia brakujące  dane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Grupa 2 - dostawa, montaż stacji ciągłej dezynfekcji wody pitnej wraz ze szkoleniem personelu 
oraz serwisem.

1) Czy Zamawiający dopuszcza generator pracujący w oparciu o reagenty tzw. stężone: kwas solny 
(HCl) o stężeniu 30-33% oraz chloryn sodu ( NaClO2) o stężeniu ok.23-25%?Pary stężonego kwasu 
solnego  są  zagrożeniem  dla  obsługi  oraz  powodują  korozje.  Niekontrolowane  połączenie  obu 
agregatów powoduje wytworzenie groźnych oparów dwutlenku chloru, a połączenie ich w masie może 
doprowadzić do wybuchu.

Odpowiedź: Ze względu na planowany montaż generatora w hydroforni, gdzie znajdują się
urządzenia ze stali i do której ma dostęp personel Zamawiającego generator pracujący
na stężone reagenty nie jest dopuszczalny.

2) Czy  Zamawiający  dopuszcza  generator  wykorzystujący  reagenty  o  innych  stężeniach  niż 
swobodnie dostępne w handlu na terenie polski tj. HCi 9% lub 33% oraz NaClo2 7,5% lub 25%? 
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Odpowiedź:  Ze  względu  na  planowane  samodzielne  zaopatrywanie  się   Zamawiającego  w 
reagenty należy zastosować je nie w innych stężeniach niż swobodnie dostępne w handlu na 
terenie Polski

3)  Czy  Zamawiający  dopuszcza  generator  wyposażony  w  menu  w  języku  obcym  np.  w  języku 
angielskim?

Odpowiedź:  Ze  względu  na  samodzielną  obsługę  generatora  przez  personel  Zamawiającego 
wymagane jest menu w języku polskim.

4)  Czy § 3 pkt. 2 odnosi się do Dostawców w zakresie grupy 2, jeśli tak , to które parametry wody są 
objęte zakresem badań.

Odpowiedź: Nie odnosi się do Dostawców w zakresie Grupy 2.

5) Jakie parametry wody, o których mowa w § 4 pkt. 5 mają podlegać badaniu na zgodność z normą. 

Odpowiedź:  Badaniu mają podlegać  chlor wolny oraz suma chlorynów i chloranów.

6) Czy § 6 pkt 2 odnosi się do Dostawców w zakresie grupy 2. 

Odpowiedź:  Nie odnosi się do Dostawców w zakresie Grupy 2. 

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania i otwarcia ofert  pozostaje bez zmian.
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