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Nasz znak : DOP – ZP    247 /11                                                  Kraków, dnia 15 grudnia 2011 r.

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 37/11)

- wg rozdzielnika.

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 uczestników postępowania.

Pytanie 1 -  w pkt  III  ppkt  A SIWZ zakres  czynności  konserwacyjnych i  obsługi  poszczególnych 
urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - nie ujęte są klimatyzatory typu Splitt, to samo jest w 
załączniku nr 2 do umowy natomiast w załączniku nr 5.1 do przetargu są ujęte klimatyzatory Splitt.  
prosimy o wyjaśnienie który z zał. jest prawidłowy.
Odpowiedź: 
Punkt  III  ppkt.  A  SIWZ  „Zakres  czynności  konserwacyjnych  i  obsługi  poszczególnych  urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych” podpunkt II  Agregaty chłodnicze, agregaty wody lodowej, 
dotyczy  nie  tylko  samych  agregatów  chłodniczych  jako  jednostek  zewnętrznych,  ale  musi  być 
traktowany jako cały układ klimatyzatora, tzn. jednostka zewnętrzna (agregat chłodniczy – chłodnica) 
oraz jednostka wewnętrzna (Split).  

Pytanie 2 - pkt XIII ppkt 3 SIWZ - "Wynagrodzenie brutto nie może ulec zmianie w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT" czy mamy przez to rozumieć że w przypadku podwyższenia podatku VAT 
kwota netto za usługi ulegnie zmniejszeniu? 
Odpowiedź: 

Tak,  wynagrodzenie brutto nie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. termin składania ofert: 19 grudnia 2011 r. 
10:00, termin otwarcia ofert : 19 grudnia 2011 r. godz. 10:30
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