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Nasz znak : DOP – ZP122 /11                                                     Kraków, dnia 22 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 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 - Na rysunkach Instalacji specjalnych nr 1 do 4 wskazano przewód dla instalacji detekcji 

pożaru typu YnTKSY 1x2x05 jednakże w opisie np. pkt. 5.6 wskazano przewód YnTKSYekw 1x2x05 a 

w  przedmiarze  robót  wskazano  przewód  YnTKSYekw 1x2x0,8.  Jakim przewodem należy  wykonać 

instalację ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający precyzuje, że instalację detekcji pożaru należy wykonać przewodem typu 

YnTKSYekw 1x2x0,8.

Pytanie 2 - Na rysunkach Instalacji specjalnych nr 1 do 4 ani w opisie nie wskazano typu przewodu 

dla  linii  sygnałowych  (sygnalizatorów  akustycznych)  Jakim  przewodem należy  wykonać  instalacje 

sygnalizatorów akustycznych? Prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że instalacje dla linii sygnałowych należy wykonać przewodem 

typu HTKSHekw  1x2x1 lub HDGS 2x1 o wartości PH 90.

Pytanie 3 - Zamawiający przewiduje montaż sygnalizatorów akustycznych SAK z diodami. W jakiej 

ilości Zamawiający przewiduje montaż sygnalizatorów akustycznych? Brak wskazania na rysunkach 1-4 

lokalizacji sygnalizatorów jak również brak ilości w przedmiarze robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 4 szt. sygnalizator SAK .
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Pytanie 4 - Czy Zamawiający przewiduje montaż puszek PIP dla sygnalizatorów akustycznych ? Jeżeli 

przewiduje , to prosimy o korektę przedmiaru robót .

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć instalacje puszek PIP pod sygnalizatory 

akustyczne i należy je ująć w kwocie samych sygnalizatorów .

Pytanie 5 - Czy Zamawiający przewiduje połączenie centralki SAP na oddziale Ginekologii z centralką 

główną? Jeżeli przewiduje to, w jaki sposób? oraz prosimy o stosowną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko  w  sprawie  podłączenia  linii  dozorowych 

instalacji pożaru do centrali master znajdującej się w portierni Pawilonu C – załącznik nr 

1 str. 16 pkt. 11 do SIWZ . Rozwiązanie to zostało z powodzeniem zastosowane podczas 

modernizacji Oddziału Noworodków .

Pytanie 6 - W punkcie 5.6 części opisowej jest mowa o obwodach zamykania drzwi do łączników 

budynku. Jakim przewodem maja być wykonane te obwody oraz w jaki sposób mają być sterowane? 

Oraz jakimi urządzeniami będą sterować? Czy przedmiar robót obejmuje wykonanie w/w linii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  przewiduje  wykonanie  instalacji  zamykającej  drzwi  do  łączników 

przewodami o wartości PH 90, sterowane z centrali „master” znajdującej się w portierni 

w  Pawilonie  C  za  pomocą  lokalnych  centralek  sterowniczych  kompatybilnych  z  w/w 

centralą (rozwiązanie stosowane już na terenie Szpitala np. w Oddziale Noworodkowym 

lub Oddziale Okulistyki). Należy ująć je w kosztorysie ofertowym jako osobna pozycja .

Pytanie 7 - W części opisowej nie wskazano pojemności akumulatorów rezerwowych dla centralki 

POLON 4900 brak również stosownych obliczeń. Jakie należy zainstalować akumulatory rezerwowe dla 

centralki POLON 4900? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ze względu na brak centrali SAP akumulatory nie będą do niej 

potrzebne.
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Pytanie 8 - W przedmiarze robót nie ujęto montażu centrali sygnalizacji pożaru POLON 4900. 

Odpowiedź: 

Jak w odpowiedzi na pytanie 5, Zamawiający rezygnuje z instalowania lokalnej centrali 

sygnalizacji alarmowania pożaru POLON 4900.

Pytanie 9  - W punkcie  5.6  części  opisowej  wskazano że  projektuje  się  wykonanie czterech linii 

pętlowych  adresowalnych.  W  przedmiarze  robót  ujęto  Programowanie  linii  dozorowych  sap  w 

centralkach i przystawkach w ilości 2 pętli. Ile pętli dozorowych ma być zainstalowane ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  przewiduje  wykonanie  2  pętli  dozorowych  i  tyle  należy  przewidzieć  w 

ofercie kosztorysowej.

Pytanie 10 - Z części opisowej jak również z rysunków 1-4 nie wynika czy instalacja oddymiająca ma 

być  wyposażona  w  ręczne  przyciski  oddymiania.  W  jaki  sposób  ma  być  uruchomiona  instalacja 

oddymiania  w  przypadku  awarii  instalacji  detekcji  pożaru?  Przyciski  przewietrzania  nie  posiadają 

wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.

Odpowiedź:  

Zamawiający  przewiduje  zainstalowanie  ręcznych  przycisków  oddymiania  w  instalacji 

oddymiającej.  Zamawiający nie przewiduje  wykonania dodatkowych instalacji  detekcji 

pożaru (rezerwowych) .

Pytanie  11-  Zgodnie  z  dokumentem:  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  z  dnia  8.06.2011  r.:  „W dwóch 

pomieszczeniach  piwnicy  znajdować  się  będą  centrale  wentylacyjne  dla  gabinetów zabiegowych  i 

zespołu porodowego”, opis techniczny projektu wykonawczego instalacji wentylacji rozróżnia też dwie 

centrale: 

1. Sal cięć cesarskich i sali porodowej z chłodnicą glikolową, 
2. Centralę do sal zabiegowych z chłodnicą freonową

Nie znajdują te informacje potwierdzenia w dokumentacji rysunkowej i przedmiarze. Proszę o 
informację wyjaśniającą.
Odpowiedź: 
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W  odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  instalacji  wentylacji  –  klimatyzacji  zamawiający 

informuje , że agregat chłodniczy z czynnikiem glikolowym ma być „źródłem chłodu” dla

obecnie instalowanej centrali wentylacyjnej Traktu Porodowego ale również dla centrali 

wentylacyjnej przeznaczonej dla sal zabiegowych nie objętych obecnym zakresem prac.

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  - 30 czerwca 2011 r.  do godz 10:00 
a termin otwarcia ofert - 30 czerwca  2011 r.  do godz. 10:30 w pok. 111.
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