
                                                                     

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP – ZP /223 /2010                                                               Kraków, dnia 30 listopada 2010 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna szklanego, typu Renson dla Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska  

wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.”
(ZP 40/2010) 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 2010 r. Nr 113, poz.  759 z późn. zm.)  Dyrekcja 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
Czy Zamawiający gotów jest wypłacić Wykonawcy zaliczkę i w jakiej  maksymalnej wysokości (producent  
który jest firmą belgijską żąda 75 % przedpłaty)? 
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wypłaca zaliczki.

2. Pytanie
Jaką kolorystykę winny posiadać elementy konstrukcyjne rolet (prowadnice, kaseta, listwa dolna) wg  
katalogu barwnego RAL, ponieważ określenie „kolor piaskowca” nie jest terminem technicznym?
Odpowiedź:
Ostateczny kolor zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy, będzie to jeden z kolorów jasnożółtych.

3. Pytanie
Jaką kolorystykę winna posiadać tkanina z włókna szklanego (wybór należy dokonać z katalogu tkanin  
producenta rolet firmy RENSON, który posiadamy)?
Odpowiedź:
Ostateczny kolor zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy, będzie to jeden z kolorów jasnożółtych.

4. Pytanie
Czy okna wychodzące na podjazd karetek (3 szt.) również maja być wyposażone w rolety ?
Odpowiedź:
Nie.
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5. Pytanie
Czy okno znajdujące się za szybem wentylacyjnym (elewacja południowa) ma być wyposażone w roletę (brak  
dostępu do jej zamontowania)?
Odpowiedź:
Tak.

6. Pytanie
Czy zakratowane okna (2 szt. elewacja północna) mają być wyposażone w rolety?
Odpowiedź:
Tak, w razie konieczności kraty zostaną usunięte.

7. Pytanie
Czy jest zezwolenie aby prowadnice rolet (główny element mocujący roletę do podłoża) zostały zamocowane  
bezpośrednio na ramie okna?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem , że Zamawiający nie utraci gwarancji na okna.

Zamawiający podtrzymuje dostawę wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych.

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

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a


