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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji

poddasza na cele socjalno -  biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym 
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie".  

(ZP 24/2014)

Na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor 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 -  RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH
a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to, że w odrębnych 
zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów, to zgodnie z Ustawą o 
Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, Poz. 697 z późniejszymi 
zmianami) art. 2 ustęp 1. Pkt. 43 jest to wyrób wykonany przez użytkownika  dostarczenia 
następujących dokumentów:
· aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
· deklaracji zgodności wytwórcy
· zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
przez Wykonawcę dla następujących wyrobów:

 jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb),
 strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb),
 źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb),
 sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb),
 rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa).

b) Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie  
realizacji inwestycji?
Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga,  aby  instalacje  gazów  medycznych  spełniały  wymogi  obowiązującej  normy
dotyczącej  systemów  rurociągowych  dla  gazów  medycznych.  Zamawiający  wymaga  certyfikacji
kompletnej instalacji  gazów medycznych na zgodność z wymogami normy, jako wyrób medyczny i
nadania znaku CE z numerem jednostki notyfikującej oraz zgłoszenia wykonanej instalacji jako wyrobu
medycznego. Kwestia odpowiednich zgłoszeń i certyfikacji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
będzie wymagał ww. dokumentów na etapie realizacji inwestycji. 

Pytanie 2
2. CU+
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający,  ze  względu  na  to,  że  miedź  przeciwdrobnoustrojowa
zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru znajdujących się
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w  takich  urządzeniach  jak:  tablice  poboru,  tablice,  kolumny  wykonanych  z  miedzi
przeciwdrobnoustrojowej.

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie wymagał wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami. 

Termin składania ofert: 23 lipca 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert :  23 lipca 2014 r.
godz. 10:30.

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


