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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DO – ZP /  /2015                                                        Kraków, dnia 13 lutego 2015 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Zaprojektowanie, wizualizację, wykonanie, dostawę i montaż mebli dla Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

(ZP 1/2015) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

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.

1.  Pytanie
Proszę  o  wyjaśnienie  jaką  technologię  wykonania  mebli  Zamawiający  ma  na  myśli  pisząc  o
szafkach „oblanych corianem”, a w szczególności:
a.      jaka ma być grubość korpusów,

b.      z czego mają być wykonane korpusy, drzwi i szuflady,

c.       jakie mechanizmy mają zostać zastosowane do łączenia elementów oraz jakiego typu 
prowadnice do zawieszenia szuflad,

d.      jak ma zostać wykonany spód szafek, nogi i cokoły.
Odpowiedź:

Mówiąc o szafkach „oblanych corianem” Zamawiający miał na myśli płytę meblową pokrytą 
corianem
a) płyta meblowa  o grubości 18mm oblana lub pokryta warstwą corianu,

b) z płyty meblowej o grubości 18mm oblana lub pokryta warstwą corianu,

c) łączenia dostosowane do mebli wykonanych z płyty meblowej oblanej lub pokrytej warstwą 
corianu, prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem, bez hamulców,
d) nóżki o wysokości 10 cm, z pcv, regulowane, bez cokolików.

2. Pytanie
Jaka ma być grubość blatów wykonanych z corianu?
Odpowiedź:

Grubość blatu 30 mm.

3. Pytanie

Jakiego rodzaju  zlewozmywaki mają być zamontowane w blatach (rodzaj materiału).
Odpowiedź: Na salach I piętra wg projektu 1/6 A, 1/6 B, 1/6 C, 1/6 D, 1/6 E  - blaty i zlewy wykonane
jako odlew w całości z corianu zgodnie z projektem architektonicznym (odlew). Pozostałe zlewy 
dwukomorowe stal nierdzewna ( Wykonawca ma wykonać otwory w blatach).
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4. Pytanie
Prosimy o precyzyjne wskazanie numerów pomieszczeń w jakich szafki podblatowe mają być 
wykonane jako „oblane corianem”.
Odpowiedź:
Na I piętrze wszystkie szafki podblatowe w salach chorych zgodnie z projektem architektonicznym.

5. Pytanie
Prosimy o podanie parametrów regału na baseny i kaczki (wymiary, liczba i rodzaj półek).
Odpowiedź:
Wymiary dostosowane do pomieszczeń wg projektu architektonicznego z 10 ruchomymi półkami.

6. Pytanie

Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  materiały  zastosowane  do  produkcji  mebli  posiadały
dopuszczenie do użytku w podmiotach leczniczych, co jest warunkiem niemożliwym do spełnienia z
uwagi  na  fakt,  iż  np.  spawy,  kleje,  szkło,  wszelkiego  rodzaju  złącza  itp.  nie  są  poddawane
procedurze oceny pod tym kątem. Wobec powyższego proponujemy, aby Zamawiający zmodyfikował
zapisy  siwz  w tym zakresie  i  dopuścił  do  zaoferowania  meble,  których producent  posiada atest
higieniczny,  dopuszczający  ich  stosowanie  w  jednostkach  służby  zdrowia  (dotyczący  wyrobów
gotowych). Dokument taki gwarantuje odpowiednią jakość mebli, stosowną do ich przeznaczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  meble,  których  producent  posiada  atest  higieniczny,
dopuszczający  ich  stosowanie  w  jednostkach  służby  zdrowia  (dotyczący  wyrobów  gotowych)
nadających się do mycia i dezynfekcji.

7. Pytanie
 Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy 
oraz nieterminowe usunięcie usterek. Ustalona przez Zamawiającego wysokość kar na poziomie 1%
jest bardzo wysoka, zwłaszcza przy uwzględnieniu przewidywanej wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Zapisy projektu umowy bez zmian.

8.Pytanie
Prosimy o wydłużenie do 14 dni roboczych terminu usunięcia ewentualnych usterek przedmiotu 
umowy. W przypadku konieczności naprawy mebli wykonanych z corianu, oczekiwanie na dostawę 
materiału może wynieść kilka do kilkunastu dni.
Odpowiedź:

Zapisy SIWZ bez zmian.
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9.Pytanie
Jakie  wymiary  mają mieć szafki  do  szatni  czystych i  brudnych,  z  jakiego materiału  i  w jakiej
technologii mają być wykonane?

Odpowiedź:

Wymiary  szafek  to  wysokości  185  cm,  szerokość  50  cm,   głębokość  48  cm,  dwudzielne,
jednodrzwiowe z drążkiem poprzecznym w każdej  części  z miejscem na buty brudne i  czyste,  w
górnej części szafki - półka. Wykonane z płyty meblowej laminowanej.

10.Pytanie
Z  jakiego  materiału  mają  być  wykonane  blaty  do  pomieszczeń  socjalnych  (stół  kuchenny,  stół
konferencyjny)?

Odpowiedź:

Płyta meblowa laminowana.

11.Pytanie
Prosimy o opisanie technologii wykonania mebli ze stali nierdzewnej – czy ma to być technologia 
dwupłaszczowa z wypełnieniem wygłuszającym, czy drzwi mają być wykonane w tej samej 
technologii i posiadać uszczelki?
Odpowiedź:

Stal nierdzewna  jednopłaszczyznowa, bez wyciszenia, bez uszczelek.

12.Pytanie

Z  jakiego  materiału  mają  być  wykonane  blaty  dla  mebli  ze  stali  nierdzewnej?
Odpowiedź:
Szafki wykonane ze stali nierdzewnej w całości.

13.Pytanie  
W  jakiej  technologii  mają  być  wykonane  szafki  wiszące  w  poszczególnych  pomieszczeniach?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

14.Pytanie
Prosimy o podanie wymiarów i ilości półek regałów do pomieszczeń magazynowych.

Odpowiedź:

Wymiary  dostosowane  do  pomieszczeń  zgodnie  z  projektem  architektonicznym,  8  półek
regulowanych.
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15.Pytanie

W §2 ust.3  projektu umowy Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek doprowadzenia do
uzgodnienia  i  zatwierdzenia  ostatecznego  projektu  mebli  z  przedstawicielami  Zamawiającego.
Prosimy  o  modyfikację  tego  zapisu  w  taki  sposób,  aby  to  Zamawiający  zobowiązał  się  do
zatwierdzenia  lub  zgłoszenia  uwag  do  projektu  w  określonym  terminie  z  uwagi  na  fakt,  że
wykonawca nie posiada żadnych możliwości oddziaływania na osoby wskazane w ww. ustępie, które
mają dokonać uzgodnienia projektu w imieniu Zamawiającego. Obowiązek, którego spełnienie nie
zależy od wykonawcy nie może być na niego nakładany.

 Odpowiedź:

§2 ust.3 projektu umowy otrzymuje brzmienie :Wykonawca zobowiązany będzie do  wykonania w
terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy projektu mebli, w formie elektronicznej, w
zakresie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2.  Zamawiający  w  terminie  do  3  dni  roboczych  przekaże
Wykonawcy wszelkie uwagi, które Wykonawca wprowadzi do projektu ostatecznego i przekaże do
zatwierdzenia  wersję  elektroniczną  i  papierową  przedstawicielom  Zamawiającego,   tj.:
przedstawicielowi  Działu  Technicznego,  Kierującemu  Oddziałem  Anestezjologii  i  Intensywnej
Terapii, Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oraz Pielęgniarce
Epidemiologicznej, w terminie kolejnych max 4 dni roboczych od daty przekazania tych uwag.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 03.02.2015 r.:
Punkt XI  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 18 lutego 2015 r. do godz.  10.00  w Kancelari i  
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. 
Na Skarpie 66.”

 Punkt XII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
    „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 18 lutego 

2015r.  o godz.  10.30   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.”

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,

ZATWIERDZIŁ
Dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala
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