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Nasz znak : DOP – ZP  165 /11                                                  Kraków, dnia 16 sierpnia 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 21/11)

- 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 - 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.
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Pytanie 2 -  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: Zgodnie z zapisem umowy § 6 ust. 1 pkt. g umowy stanowiącej załącznik nr 4 

do SIWZ z dnia 2.08.2011 r. 

Pytanie 3 - W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 1.4 Przedmiot opracowania i zakres opracowania, 

Zamawiający  powołuje  się  na rys.1  z  zakresem zadania.  W załączonej  dokumentacji  brak  rys.  1. 

Prosimy o załączenie brakującego rysunku. 

Odpowiedź: Rysunek jest załączony pod nazwą "zakres prac".

Pytanie 4 - 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: Pion P3 nie jest w  zakresie opracowania.

Pytanie 5 - W przedmiarze gazów medycznych w pozycji 1.1 „Kalkulacja indywidualna - Wykonanie 

rurociągu z rur miedzianych Fi 15 mm 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 

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.
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Pytanie 6 -  W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis techniczny” w punkcie 1.4 „Przedmiot opracowania i 

zakres opracowania” na stronie nr 2 zapisano:

„g) projekt wykonawczy gazów medycznych
W obecnym przetargu włączone są do realizacji wszystkie prace dotyczące  
budynku część E1.
b) pomieszczenia od 1-9 oraz 26-43 z wyłączeniem 35-37
c) oraz pomieszczenia 102; 102a i 103-140 Ip.
e) dach i strych w miarę potrzeby wg projektu (dokonać wizji lokalnej)”

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 instalacji O, A, V 
od pionu nr P2 łącznie z pomieszczeniem nr 35 (bez rozprowadzenia instalacji od 
pionu P1 oraz bez rozprowadzenia instalacji od pionu P3)
- poziom I piętra – zgodnie z rysunkiem nr 4 rozprowadzenie instalacji od pionu 
nr  P2  (bez  rozprowadzenia  instalacji  od  pionu  P1  oraz  bez  rozprowadzenia 
instalacji od pionu P3)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7- W przedmiarze gazów medycznych zaniżono 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 8 -Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie sygnalizatorów stanu gazów leży po stronie 

branży elektrycznej.

Odpowiedź:  Tak  w  przedmiarze  robót  elektrycznych  należy  ująć  wykonanie 

oprzewodowania jako 1 kpl.

Pytanie 9-  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.
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Pytanie 10- W przedmiarze gazów medycznych znajduje się pozycja nr 1.42 „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 1.42 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 
- przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na obecność zanieczyszczeń stałych 
- napełnienie 
- sprawdzenie tożsamości gazu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

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