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Nasz znak : DOP – ZP  115 /11                                                     Kraków, dnia 17 czerwca 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - odcinek położniczy  Szpitala 

Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z wymianą i rozbudową 
wewnętrznych instalacji " (ZP 16/11)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 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 uczestników postępowania.

Pytanie 1 - Proszę o udostępnienie brakujących projektów instalacji elektrycznych zgodnie ze spisem 

projektów w opisie instalacji elektrycznych:

6. piętro pawilon A trasy koryt kablowych i WLZ- tów

8a.  piętro pawilon A instalacja oświetlenia

10. parter pawilon A instalacja siły i gniazd 1 - faz.

14. schemat ideowy rozdzielni RGg cz. 1

15. schemat ideowy rozdzielni RGg cz. 2

16. schemat ideowy rozdzielni RGg cz. 3

17. schemat ideowy rozdzielni RGg cz. 4

18. schemat ideowy rozdzielni RGg cz. 5 SZR 250A

19. schemat ideowy rozdzielni RGA1 cz. 1

20. schemat ideowy rozdzielni RGA1 cz. 2

21. schemat ideowy rozdzielni RGA1 cz. 3

22. schemat ideowy rozdzielni RGA1 cz. 4

23. schemat ideowy rozdzielni RGA1 cz. 5

24. schemat ideowy rozdzielni RGA2 cz. 1

25. schemat ideowy rozdzielni RGA2 cz. 2

26. schemat ideowy rozdzielni RGA2 cz. 3

27. schemat ideowy rozdzielni RGA2 cz. 4

28. schemat ideowy rozdzielni RGA2 cz. 5

38. schemat ideowy rozdzielni TRK cz. 1
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39. schemat ideowy rozdzielni TRK cz. 2

40. schemat ideowy rozdzielni TRK cz. 3

41. schemat ideowy sieci IT - parter pawilon A sale 12, 13, (16,17)

42. schemat ideowy sieci IT - parter pawilon A sale 23, 25

44. schemat ideowy sieci IT - parter pawilon A sale 124, 126

Odpowiedź: 

Zamawiający  brakujące  udostępnia  schematy  i  projekty  w  plikach  PDF  Schematy 

stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2 -  Proszę o udostępnienie wszystkich schematów i  projektów instalacji  niskoprądowych 

najlepiej w plikach CAD ze względu na bardzo nieczytelne obecnie udostępnione projekty.

Odpowiedź:  Zamawiający  udostępnia  brakujące  schematy  i  projekty  instalacji 

niskoprądowych  jednakże  ze  względu  na  konieczność  zapewniania  niemożliwości 

dokonania zmian w ww. format plików tylko jako PDF, całość dostępna do wglądu w 

Dziale Technicznym. Schematy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3 - Brak schematów rozdzielni więc nie wiadomo jaka aparatura.

Odpowiedź:  Zamawiający  udostępnia  schematy  i  projekty  w  plikach  PDF  Schematy 

stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4 - W przedmiarach brak typów opraw oświetleniowych a jakość rysunków w PDF jest taka 

że nie ma szans ich policzyć.

Odpowiedź:  Typy  opraw  oświetleniowych  zamieszczone  są  w  przedmiarze  roboty 

elektryczne str. 5, oraz rys 8, 8A, - załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5 - Brak wszystkich rysunków / wg zestawienia jest 50 rys. / jest tylko parter oświetlenie i 

piętro z gniazdami. Czy na parterze nie ma gniazd a na piętrze oświetlenia?

Odpowiedź: Oświetlenie rys. 10 i 12 / wg zestawienia jest 50 rys. / zał. do SIWZ stanowią 

rysunki  1,  2,  4,  6,  8,  8a,  10,  12,  14  -  28,  38-42 ,  44-47,   50  pozostałe  nie  dotyczą 

niniejszego przedmiotu zamówienia.
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Pytanie 6 - Z uwagi na powyższe prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: strona 9  niniejszego pisma.

Pytanie  7  - W  załączonej  dokumentacji  projektowej  w  pliku  "OPIS  architektura"  w  pkt.  1  spis 

zawartości  opracowania  wyszczególnione  jest  Zestawienia  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  rys.  16 

prosimy o zamieszczenie tego zestawienia , jest ono konieczne do prawidłowej wyceny. 

Odpowiedź: zestawienie stolarki okiennej znajduje się w załączniku do niniejszego pisma.

W tym samym pliku są również wymienione wykładziny Corian czy należy je uwzględnić w wycenie, 

jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem KNR oraz ilości.

Odpowiedź:  do  wyceny  należy  przyjąć  91,  34  m2   wykładziny  CORIAN  lub  materiału 

równoważnego.

Pytanie  8  - w  jakiej  formie  należy  sporządzić  kosztorysy  uproszczonej  czy  szczegółowej?  Czy 

Zamawiający dopuszcza zmianę przez Oferenta podstaw wyceny, opisów pozycji oraz nakładów i norm 

w poszczególnych pozycjach kosztorysu w stosunku do nakładów i norm występujących w podanych 

przedmiarze katalogach nakładów rzeczowych?

Odpowiedź:  kosztorysy  należy  sporządzić  w  formie  szczegółowej,  Zamawiający  nie 

dopuszcza zmian.

Pytanie  9  - Prosimy  o  zamieszczenie  rysunków przedstawiających  zestawienia  stolarki  i  ślusarki 

otworowej. 

Odpowiedź: Rysunki stanowią załącznik do niniejszego pisma, zestawienie okien i drzwi - 

przy  wycenie  należy  posługiwać  się  wyłącznie  wyspecyfikowaną  stolarką  okienną  i 

stolarką drzwiową zawartą w przedmiarze robót.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę podstaw nakładów (KNR) 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany podstaw nakładów (KNR) 

Pytanie 11- W związku z omyłkami ilościowymi znajdującymi się w przedmiarze , czy należy się ściśle 

trzymać  ilości  w  przedmiarze  czy  zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  ilościowych  w 

niektórych pozycjach oraz wprowadzenie nowych. 
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Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  załączone  przedmiary  robót  i  nie  dopuszcza 

wprowadzenia zmian . 

Pytanie 12 -  W opisie technicznym znajdują się informacje,  że część przewodów wentylacyjnych 

wykonana  jest  w  systemie  f-my  TOP-AIR  SOFIK,  natomiast  w  przedmiarze  są  tylko  przewody 

wentylacyjne  stalowe.  Proszę  o  wyjaśnienie  z  jakiego  materiału  mają  być  wykonane  kanały  i  

wprowadzenie ewentualnych poprawek w przedmiarze . 

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje  ,  że  po  konsultacji  z  projektantem  wszystkie 

przewody wentylacyjne mają być wykonane w wersji stalowej, izolowanej i takie mają 

być ujęte w przedmiarze robót . Ujęte w opisie technicznym przewody systemu f-my TOP-

AIR SOFIK należy zamienić na kanały stalowe izolowane wełną mineralną z tłumikami 

szumu . 

Pytanie 13 - W opisie jest mowa o wyłożeniu kanałów czerpalnych wełna INDUSTRIAL BATTS BLACK 

80  f-my  Rockwool  grubości  15  mm,  brak  takiej  pozycji  w  przedmiarze  ,  proszę  o  uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Wykonawca musi uzupełnić pozycję w kosztorysie ofertowym zawierającym 

wyłożenie kanałów czerpalnych o koszt wełny mineralnej .

Pytanie 14 - Brak w przedmiarze pozycji związanych z nawiewnikami higrosterowalnymi , proszę o 

potwierdzenie że są one poza zakresem wyceny instalacji wentylacji. 

Odpowiedź:   Zamawiający  podtrzymuje  stanowisko  ,  że  w ofercie  powinny  być  ujęte 

wszystkie koszty związane z elementami instalacji wentylacyjnej , a tym samym również 

koszty  nawiewników higrosterowalnych .  Oferent  musi  ująć  w kosztorysie  ofertowym 

wszystkie  elementy  instalacji  wentylacyjnej  które  umożliwią  poprawną  i  prawidłową 

pracę wentylacji . 

Pytanie  15  -  W  załączonej  dokumentacji  projektowej  w  pliku  "C.O.OPIS"  wyszczególnione  są 

magnetofiltr typu MFW firmy WIGA prosimy o podanie dokładnych parametrów filtrów dokładnej ilości 

oraz wskazanie gdzie w przedmiarach zostały uwzględnione.
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Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że rezygnuje z magnetofiltru firmy WIGA a zgodnie 

z przedmiarem robót stosuje filtr siatkowy pozycja 3.9 przedmiaru. 

Pytanie 16 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów 

medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte stawką 23 % 

i 8%

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł
Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8%
Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł
Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23%
Cena netto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł
Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł
Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym zgłoszeniu do 

Rejestru  Wyrobów  Medycznych  w  oparciu  o  Dyrektywę  Medyczną  Unii  Europejskiej  93/42/EEC. 

Oznacza  to,  że  dostawa  instalacji  gazów  medycznych  (systemu  rurociągowego  dla  gazów 

medycznych)  uznanych za wyrób medyczny podlega  opodatkowaniu  stawką w wysokości  8% (na 

podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem 

dwóch stawek VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź:  Przyjecie  odpowiedniej  stawki  VAT  leży  po  stronie  wykonawcy 

wystawiającego fakturę.

Pytanie 17 -  Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 

2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027 § 3) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem 

medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12 , i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do 

używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie 

z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy 

Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów 

Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający wymaga aby  Wykonawca dołączył do oferty dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i używania wymagane prawem, a w szczególności:

a) deklaracje zgodności CE producenta  (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
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b) certyfikat jednostki notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z  
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) 
c) wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za 
ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa  
pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii  
Europejskiej, zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 20.04.2004 r.  
o wyrobach medycznych)  lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa   Urzędu Rejestracji 
Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  (zgodnie  z 
przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.)  – w takim przypadku 
należy złożyć stosowne wyjaśnienie. 
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty 

do obrotu i stosowania.

Pytanie 18 -  W przedmiarze gazów medycznych znajdują się w pozycjach 1.12 do 1.17 trójniki 

mosiężne. W instalacji gazów medycznych stosuje się trójniki miedziane. Prosimy o potwierdzenie, że 

w ofercie należy wycenić trójniki miedziane zgodnie z podstawą KNR 2-15 0604.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że przedmiotowe pozycje należy wycenić zgodnie 

z podstawą KNR 2-150604.  

Pytanie 19 -  W przedmiarze  gazów medycznych znajdują  się  w pozycjach  1.18 do 1.22 złączki 

mosiężne. W instalacji gazów medycznych stosuje się złączki miedziane. Prosimy o potwierdzenie, że 

w ofercie należy wycenić złączki miedziane zgodnie z podstawą KNR 2-15 0606.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że przedmiotowe pozycje należy wycenić zgodnie 

z podstawą KNR 2-15 0606.

Pytanie 20 - Na rysunku nr 2 „Rzut piwnic – przebudowa” znajduje się informacja „rozwinięcie pionu 

P3  wg  rysunku  nr  7”.  W załączonej  dokumentacji  brak  rysunku  nr  7.  Prosimy  o  zamieszczenie 

brakującego rysunku nr 7.

Odpowiedź: Rysunki stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 21- W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 1.1 „Kalkulacja indywidualna - Wykonanie 

rurociągu z rur miedzianych Fi 15mm w stanie twardym, typu SF -Cu(R290) wg EN 1057 (DIN1787), 

łączonych przez lutowanie  twarde,  przy użyciu spoiwa L-AG 45 Sn wg DIN/PN doprowadzającego 

podtlenek azotu do miejsca przyłączenia pionu gazów medycznych pod pawilonem E/E1” o długości  

120 m. Na rysunku nr 2 „Rzut piwnic – przebudowa” instalacja podtlenku azotu jest prowadzona
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średnicą Fi 12 mm. Czy należy prowadzić instalację podtlenku azotu średnicą Fi 15 mm o długości 120 

m od miejsca urwania w budynku C zaznaczonym na rysunku 2 do centralnej rozprężalni?

Odpowiedź: Należy prowadzić FI 15 mm

Pytanie 22- W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis techniczny” w punkcie 1.4 „Przedmiot opracowania i 

zakres opracowania” na stronie nr 2 zapisano „projekt wykonawczy gazów medycznych. W obecnym 

przetargu  włączone  są do  realizacji  wszystkie  prace  dotyczące  budynku część B w/g  dok.  a  w/g 

nomenklatury  Szpitala  część  E.”  Prosimy o potwierdzenie,  że  w ofercie  należy  wycenić  instalację 

gazów  medycznych  oraz  urządzenia  (tj.  zestawy  przyłóżkowe,  skrzynki  zaworowo-informacyjne, 

sygnalizatory, punkty poboru) dla:

- poziom parteru – zgodnie z rysunkiem nr 3 rozprowadzenie całej instalacji od pionu nr 1, 2, 3

-  poziom  I  piętra  –  zgodnie  z  rysunkiem nr  4  rozprowadzenie  instalacji  od  pionu  nr  2  i  3  bez 

rozprowadzenie instalacji od pionu nr 1?

Odpowiedź: Należy wycenić instalację gazów medycznych oraz urządzenia, sygnalizatory i 

p. poboru  zgodnie z rys.  3 i  rys. 4 tylko dla budynku "A" wg projektu ( piony gazów 

medycznych 1 i 2) .

Pytanie 23 -W przedmiarze gazów medycznych zaniżono długość rurociągów, ilość trójników, ilość 

złączek oraz połączeń lutowanych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić powyższe 

materiały zgodnie z projektem gazów medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie  24-  Na  rysunku  nr  3  znajduje  się  Panel  naścienny  intensywnej  terapii  PN-IOM.  W 

przedmiarze  brak  paneli  intensywnej  terapii.  Czy  panele  intensywnej  terapii  są  przedmiotem 

zamówienia i w ofercie należy wycenić 1 szt.?

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 25-  Jeśli  panele intensywnej  terapii  są  przedmiotem zamówienia,  to  prosimy o podanie 

wyposażenia technologicznego paneli intensywnej terapii.

Odpowiedź: Panel IOM nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie  26-  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  oprzewodowanie  sygnalizatorów  stanu  gazów  leży  po 

stronie branży elektrycznej.
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Odpowiedź:  tak  w  przedmiarze  robót  elektrycznych  należy  ująć  wykonanie 

oprzewodowania jako 1 kpl.

Pytanie 27-  Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne 

paneli leżą po stronie branży elektrycznej.

Odpowiedź: W przedmiarze robót elektrycznych zawarto pozycję wykonania pomiarów.

Pytanie 28- W załączniku nr 1 do SIWZ w części „Załączniku Nr 4 do opisu technicznego – Zabudowa 

wyposażenia”  w  punkcie  4  zapisano:  „Instalacja  płyt  montażowych  i  przedłużek  do  kolumn  : 

anestezjologicznej  i  chirurgicznej dostarczanych  przez  firmę DRAGER w sali  operacyjnej  do cięć”. 

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kolumny  anestezjologiczne  oraz  chirurgiczne  nie  są  przedmiotem 

zamówienia.

Odpowiedź: Kolumny anestezjologiczne nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 29-  Jeśli kolumny anestezjologiczne oraz chirurgiczne nie są przedmiotem zamówienia, to 

prosimy  o  potwierdzenie,  że  próby  instalacji  dla  kolumn  anestezjologicznych  oraz  chirurgicznych 

wykona dostawca kolumn.

Odpowiedź:   Należy  wykonać  próby  instalacji  tylko  do  pozostawionych  podejść  pod 

kolumnę. 

Pytanie  30  -  Jeśli  kolumny  anestezjologiczne  oraz  chirurgiczne  są  przedmiotem zamówienia,  to 

prosimy  o  podanie  wyposażenia  technologicznego  kolumn  anestezjologicznych  oraz  wyposażenia 

technologicznego kolumn chirurgicznych.

Odpowiedź: Kolumny nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 31- W przedmiarze gazów medycznych znajduje się pozycja nr 1.41 „Kalkulacja indywidualna 

-  Wykonanie  prób  instalacji  gazów  medycznych  zgodnie  z  norma  PN-EN  737  cz.  1,2,3,4  oraz 

przygotowanie instalacji do uruchomienia”. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 1.41 należy wycenić 

następujące próby instalacji gazów medycznych:

- próba wytrzymałości mechanicznej - pierwsze 30 m 
- próba wytrzymałości mechanicznej - nast. 30 m 
- próba krzyżowa i przeszkód w przepływie 
- próba szczelności zaworów 
- kontrola funkcjonowania punktów poboru 
- sprawdzenie przepustowości instalacji 
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- przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na obecność zanieczyszczeń stałych 
- napełnienie 
- sprawdzenie tożsamości gazu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy) poprzez: 

1. zmianę w § 9 ust 1 stawki vat : "22%" na "23%"

2. dodanie pkt 4) w § 3 w brzmieniu: "(...) 4). przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od  

dnia  podpisania umowy"

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym 
przekazano SIWZ,   zamieszczone na stronie  internetowej  szpitala  i  stają się  wiążące. 
Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień  - 27 czerwca 2011 r.  do godz 10:00 
a termin otwarcia ofert - 27 czerwca  2011 r.  do godz. 10:30 w pok. 111.
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