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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji

poddasza na cele socjalno -  biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym 
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie".  

(ZP 6/2014)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 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 oraz modyfikuje zapisy
SIWZ.

Pytanie 1 -  RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH
a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to, że w odrębnych 
zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów, to zgodnie z Ustawą o 
Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, Poz. 697 z późniejszymi 
zmianami) art. 2 ustęp 1. Pkt. 43 jest to wyrób wykonany przez użytkownika  dostarczenia 
następujących dokumentów:
· aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
· deklaracji zgodności wytwórcy
· zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
przez Wykonawcę dla następujących wyrobów:

 jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb),
 strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb),
 źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb),
 sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb),
 rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa).

b) Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie  
realizacji inwestycji?
Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga,  aby  instalacje  gazów  medycznych  spełniały  wymogi  obowiązującej  normy
dotyczącej  systemów  rurociągowych  dla  gazów  medycznych.  Zamawiający  wymaga  certyfikacji
kompletnej instalacji  gazów medycznych na zgodność z wymogami normy, jako wyrób medyczny i
nadania znaku CE z numerem jednostki notyfikującej oraz zgłoszenia wykonanej instalacji jako wyrobu
medycznego. Kwestia odpowiednich zgłoszeń i certyfikacji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
będzie wymagał ww. dokumentów na etapie realizacji inwestycji. 

Pytanie 2
2. CU+
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający,  ze  względu  na  to,  że  miedź  przeciwdrobnoustrojowa
zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru znajdujących się
w  takich  urządzeniach  jak:  tablice  poboru,  tablice,  kolumny  wykonanych  z  miedzi
przeciwdrobnoustrojowej.
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Odpowiedź: 
Zamawiający będzie wymagał wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami. 

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie treści  pkt.V.1.c SIWZ dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  odnośnie  osób  posiadających
uprawnienia  dźwigowe.  Bardzo  prosimy  o  dokładne  określenie  rodzaju  tych  uprawnień.  Czy
wystarczające będą uprawnienia konkretnej firmy do wytwarzania i montażu dźwigów wydane przez
UDT.

Odpowiedź: 
Zamawiający  rezygnuje  z  wymogu  posiadania  uprawnień  dźwigowych  i  tym  samym  dokonuje
modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

1. do warunku określonego  w SIWZ, w pkt. V 1. b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
dopisuje następująca treść:
-  Zamawiający  wymaga  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat,  przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie
wykonania co najmniej 2 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem dźwigu szpitalnego o wartości
250.000 zł brutto każda z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. z warunku określonego  w SIWZ, wykreśla z pkt. z SIWZ pkt. V. 1.  c)  dysponowania
odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia,  -  wykreśla słowo "dźwigowe."

3. w pkt. VI.1 .a. II. po zapisie:
"1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót
określających, czy  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. " 

dopisuje kolejny punkt o następującej treści:

"2.  Wykaz  wykonanych głównych dostaw w okresie  ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Dowodami są:
A) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
B) w przypadku zamówień na roboty budowlane  - inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt
A).
C) w przypadku zamówień na  dostawy - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa 
powyżej. "
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W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje termin składania ofert : 20 czerwca
2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 20 czerwca 2014 r.  godz. 10:30.

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