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„ Przebudowę i termomodernizację pawilonu A/A1 w Szpitalu Specjalistycznym im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ”
(ZP 15/2016) 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 2015 r. poz. 2164) Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone
przez uczestnika postępowania.
1.Pytanie
W związku ze sprzecznością odpowiedzi na pytania: pytanie nr 1 z dnia 28 marca 2016
(zapytanie i odpowiedzi nr 2) oraz nr 37 z dnia 27 marca 2016 (zapytanie i odpowiedzi
nr 1) prosimy o jednoznaczne wskazanie czy dostawa paneli naściennych jest
przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Panele naścienne zgodnie z dokumentacją wykonawczą są przedmiotem zamówienia elementy stanowiące zakończenie instalacji gazowej.
Zamawiający modyfikuje odpowiedzi na powyższe pytania:
„37. Pytanie – z dnia 27.04.2016r.
Załącznik 1, Projekt Wykonawczy, folder IX Techno, 3 Wyposażenie - Zwracamy się z
prośba o sprecyzowanie czy lista wyposażenia w folderze IX Techno Projektu
Wykonawczego stanowi przedmiot dostawy, jeśli tak to prosimy o opublikowanie
parametrów granicznych, szczególnie dla sprzętów takich jaki: kolumny, panele
przyłóżkowe.
Odpowiedź:
Dostawa sprzętu nie jest objęta postępowaniem , z wyjątkiem paneli przyłóżkowych.
Tlen – robocze 5,5 bar, max 5,68 bar, min 5,4 bar
Powietrze – 5,55 bar , max 5,7 bar min 5,45 bar
1.Pytanie - z dnia 28.04.2016r.
Czy panele nadłóżkowe elektryczno - gazowe są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak,
proszę o podanie precyzyjnej specyfikacji zawierającej:
a) ilość i rodzaj gniazd poboru gazów medycznych,
b) ilość i rodzaj gniazd elektrycznych i teletechnicznych,
c) rodzaj i parametry oświetlenia.
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z projektem wykonawczym.
Ad a)1 gniazdo tlenu , 1 powietrza , 1 próżni i 1 odciągu gazów.
Ad b), Ad c) zgodnie z dokumentacją projektową.”
2. Pytanie
Wg opisu PW instalacji c. o. – „przewiduje się zasilenie z sieci międzyblokowej wspólne

dla parteru – WG ODDZILENGO OPRACOWANIA”. Czy opracowanie to objęte jest zakresem przetargu? Czy
należy przewidzieć nową wymiennikownię c. o. (zasilaną z MPEC)? Jeśli tak to jaką część budynku miałaby
obsługiwać ta wymiennikownia?
Odpowiedź:
Nie.
3. Pytanie
Proszę o potwierdzenie, czy zakres obowiązuje przyłącze ciepłownicze (projekt, uzgodnienia, wykonanie). Jeśli tak
to proszę o podanie wytycznych przyłącza (warunków przyłączeniowych itp.)
Odpowiedź:
Nie.
4. Pytanie
Proszę o potwierdzenie czy budynek będący przedmiotem postępowania posiada sprawną kanalizację deszczową,
która nie podlega wymianie lub modernizacji.
Odpowiedź:
Tak.
5. Pytanie
Czy poziom parteru ma być wyposażony w instalację gazów medycznych?
Odpowiedź:
Tak.

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