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Nasz znak : DOP – ZP   126/11                                                     Kraków, dnia 28 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 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie skąd wzięła się różnica w ilości (ok60%) urządzeń wod-

kan ( np. brodziki, zlewozmywaki, baterie, muszle) które występują w dokumentacji udostępnionej na 

Państwa stronie przetargowej a nie są ujęte w przedmiarze.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  że  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  modernizacja 

Oddziału Położnictwa w związku z tym należy się kierować się przedmiarem robót.

Pytanie 2 - Zgodnie z zał. - 1 należy zastosować agregat firmy Mitsubishi - firma ta nie produkuje  

agregatów wody lodowej.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje,  że  agregat wody lodowej ma być kompatybilny z dotychczas 

stosowanymi na terenie szpitala np. AERMEC  lub KLIVEKO.

Pytanie  3 -  dokumentacja  rysunkowa  dotycząca  instalacji  wentylacji  opisy  w  kolorach  żółty  są 

nieczytelne.

Odpowiedź: 

Dokumentacja wg Zamawiającego jest  czytelna. Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

może przesłać SIWZ w wersji papierowej.
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Pytanie  4 -  Zgodnie  z  wytycznymi  inwestora  zawartymi  w  odpowiedziach  do  przetargu: 

http://www.zeromski-szpital.pl/przetargi/ogłoszenia/zp1611ginpol/pyt2.pdf  "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" proszę o przedstawienie informacji  kto dokona doboru nowego 

większego agregatu chłodniczego, oraz ewentualnie stosownego cokołu do jego posadowienia. Jak ma 

zostać zakończona instalacja wody lodowej do centrali sal zabiegowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  że zapotrzebowanie chłodu dla sal  zabiegowych (nie objętych 

obecnie wykonywaną modernizacją)  wynosi  20 kW i  taką ilość  należy dodać do ilości 

przewidzianej dla traktu porodowego . Wykonawca dobierze typ agregatu wody lodowej i 

do  wybranego  typu  wykona  fundament  oraz  pozostałe  instalację  wraz  z  izolowaną 

instalacją  przesyłową  dla  czynnika  chłodniczego.  Rurociąg  główny  zostanie 

doprowadzony do piwnicy budynku i tam nastąpi rozdział na dwa obwody: pierwszy dla 

chłodnicy  centrali  wentylacyjnej  traktu  porodowego,  drugi  dla  sal  zabiegowych.  Oba 

obwody  mają  mieć  możliwość  niezależnego  zamknięcia  za  pomocą  zaworów 

odcinających.  Obwód czynnika chłodniczego dla  sal  zabiegowych zostanie  zakończony 

zaworami odcinającymi .

Agregat  wody  lodowej  musi  być  zabezpieczony  ogrodzeniem  przed  dostępem 
nieupoważnionych osób .

Zamawiający  proponuje,  aby  zastosować  agregat  wody  lodowej  firmy  AERMEC  lub 
równoważny.

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  - 4 lipca 2011 r.  do godz 10:00 a 
termin otwarcia ofert - 4 lipca  2011 r.  do godz. 10:30 w pok. 111.
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