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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Budowę trzyprzystankowej windy zewnętrznej z przewiązką wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji
elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją w dobudowie do

południowej ściany szczytowej pawilonu „C” na dziedzińcu wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66".  (ZP 25/2014)

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 -  
W części opisowej projektu wspomina się w pkt. 4.1.7 o zabezpieczeniach w postaci klap p.poż. na

przegrodach ogniowych. Gdzie znajdują się strefy pożarowe i ile w związku z tym należy zamontować

klap p.poż i o jakiej odporności?

Odpowiedź: 
W pozycji  kosztorysowej  2.32 należy wycenić  dostawę i  montaż kompletnej  instalacji
wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacyjnej  zgodnie  z  załączonym  projektem  z
uwzględnieniem  m.in.  klap  p/pożarowych  i  automatyki.  Należy  wycenić  klapy
p/pożarowe na przejściach kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego tj. 8 klap
p/pożarowych EIS 60 ( strop ) do montażu w kanałach 300x200 oraz klapę p/pożarową  (
ściana ) do montażu w kanale 625x325.

Pytanie 2 -  

Jaki spręż ma centrala (brak danych)?

Odpowiedź: 
Spręż całkowity centrali wentylacyjnej wynosi: 900 Pa

Pytanie 3 -  

W pkt. 5.2 napisano "Projekt układu automatyki nie jest objęty niniejszym opracowaniem." Czyli nie

wyceniać  automatyki  dla  tego  układu?  Jeżeli  mamy  wyceniać  układ  automatyki,  to  ma  być

standardowy, czy pod konkretny typ BMS-a?
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Odpowiedź: 
Automatyka centrali wentylacyjnej jest częścią całości układu wentylacji mechanicznej i

jej koszt należy ująć w cenie centrali wentylacyjnej. Sterownik ma być kompatybilny w

obecnie  używanymi  na  terenie  Szpitala,  podpięty  do  wewnętrznej  sieci  LAN  i

umożliwiający podgląd z komputerów które są do niej podłączone.

Pytanie 4 -  

W przedmiarze Winda_szpital_przedmiar w poz. 2.14 jest ujęty sam montaż konstrukcji. Materiał czyli

elementy stalowe (konstrukcja) dostarcza Inwestor? 

Odpowiedź:
Wykonawca ma ująć w pozycji kosztorysowej również koszty materiałowe.

W związku z powyższym  termin składania ofert  pozostaje bez zmian : 29 lipca 2014 r.
10:00, termin otwarcia ofert : 29 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. 


