
                                                                     

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP – ZP /15 /2011                                                               Kraków, dnia 28 stycznia 2011 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna poliestrowego dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z 

zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” 
(ZP 1/2011) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust.  2 ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 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 uczestnika postępowania. 

1. Pytanie
Proszę o określenie koloru konstrukcji aluminiowej rolet wg powszechnie stosowanego katalogu barwnego 

RAL. Termin „kolor piaskowca” lub „kolor jasnożółty”  nie jest terminem technicznym.

Odpowiedź:

Podany w SIWZ kolor został określony  orientacyjnie jako „kolor piaskowca” w celu umożliwienia wyceny i 

przygotowania oferty. Konkretny kolor rolet (mieszczący się w „kolorze piaskowca”) , którego wybór będzie 

uzależniony od skali kolorów jakimi posługuje się Wykonawca, ustalony  zostanie z Wykonawcą po podpisaniu 

umowy.

2. Pytanie

Proszę  o określenie czy tkanina poliestrowa ma posiadać atest na niepalność czy też trudnopalność.  

Wyjaśniamy, że tkaniny poliestrowe nie zaliczane są do tkanin niepalnych a jedynie z uwagi na swoje  

właściwości posiadają odpowiednie atesty określające ich trudnopalność. Atesty na niepalność posiadają 

jedynie tkaniny produkowane na bazie włókna szklanego / potocznie określane jako włókno szklane.

Odpowiedź:

Tkanina poliestrowa ma posiadać atest na  trudnopalność.
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3. Pytanie

Czy roleta ma zostać zamontowana w zewnętrznej wnęce okiennej bezpośrednio na ramie okna, czy też może 

być zamontowana na murze poza ta wnęką? Nadmieniamy , że montaż na ramie okna spowoduje , że kaseta  

rolety zasłoni część szyby / wysokość kasety to ok. 160 mm/

Odpowiedź:

Roleta ma zostać zamontowana w zewnętrznej wnęce okiennej bezpośrednio na ramie okna.

4. Pytanie

Czy prowadnice rolety , przy montażu wewnątrz wnęki , mogą zostać przytwierdzone bezpośrednio do ramy 

okna?

Odpowiedź:

Nie.

5. Pytanie

Czy Zamawiający ma świadomość , że piloty radiowe i radiowe czujniki wiatru wymagane do sterowania 

roletami  mogą,  wysyłanym  sygnałem  w  określonych  sytuacjach  powodować  zakłócenia  w  pracy 

wysokospecjalistycznych technicznych urządzeń medycznych /np. tomograf/? W przypadku takich zdarzeń 

dostawca w/w urządzeń nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Odpowiedź:

W przypadku zaistnienia  takich zdarzeń dostawca w/w urządzeń nie będzie ponosił odpowiedzialności.

6. Pytanie

Proszę o doprecyzowanie swojego stanowiska w sprawie czujników wiatrowych. Wyrażone w dokumentach  

przetargowych stanowisko, że każda roleta ma mieć swój czujnik wiatrowy jest nieporozumieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie  DOP – ZP /14 /2011  z dnia 27 stycznia 2011 r. 

7. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r. w zakresie pkt. VII. 2. poprzez 

wykreślenie zapisu:  „ (…) 2. Oświadczenie, że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są  z 

włókna poliestrowego posiadającego atest niepalności.  „  i wprowadza nowy zapis o następującej treści:  

„  2.  Oświadczenie,  że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo  zmywalne  i  wykonane są  z  włókna poliestrowego 

posiadającego atest   trudnopalności.”



Zamawiający informuje również że ulega zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert  do dnia 2 lutego  2011 r. o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert w dniu 2 lutego 2011 r. o godz. 10.30.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się 
wiążące.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a


