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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Usługi w zakresie konserwacji i  bieżącej naprawy  central wentylacji

mechanicznej wywiewno – nawiewnej,  urządzeń klimatyzacyjnych ,
nawilżaczy,  agregatów wody lodowej, układu wymiennika

para/woda, klimatyzatorów typu „splitt” 
(ZP 7/15)

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 Wykonawców w niniejszym postępowaniu. 

Pytanie 1: Ile osób Zamawiający przewiduje do obsługi obiektów i urządzeń wentylacji?

Odpowiedź:  Zamawiający w pkt. V. 1. B SIWZ podał minimalne wymagania  dotyczące osób koniecznych do
prawidłowej realizacji umowy nie narzucając ilości pracowników a  jedynie oczekuje, że Wykonawca realizując
umowę zapewni  odpowiednią ilość osób posiadających kwalifikacje  konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia,
polegającego na wykonywaniu konserwacji, przeglądów okresowych, wymianie filtrów wstępnych i absolutnych
zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku numer 1.1 oraz usuwaniu awarii zgłaszanych telefonicznie lub
za pomocą e-mail. 

Pytanie 2:  Jaki system czasu pracy przewiduje Zamawiający dla obsady pracowników?

Odpowiedź:  Określenie  systemu  pracy,   który  pozwoli  Wykonawcy   na  prawidłową  realizację  zlecenia
polegającego na wykonywaniu konserwacji, przeglądów okresowych, wymianie filtrów wstępnych i absolutnych
zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku numer 1.1 oraz usuwaniu awarii zgłaszanych telefonicznie lub
za pomocą e-mail nie leży w kompetencjach Zamawiającego.

Pytanie 3:  Jakie materiały eksploatacyjne ma uwzględniać wycena?
Odpowiedź: Wszystkie materiały eksploatacyjne jakie Wykonawca musi uwzględnić przy ustalaniu wyceny usługi
są wyszczególnione w załączniku numer 1.1.

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 
Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej
Szpitala i staje się wiążąca.
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