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Katowice, dnia 10.03.2017r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na mmooddeerrnniizzaaccjjaa  ppoommiieesszzcczzeeńń  II II II --ggoo  ppiięęttrraa  OOddddzziiaałł uu  

HHeemmaattoollooggiiii   ii   TTrraannssppllaannttaaccjj ii   SSzzppiikkuu..  

Nr sprawy:  ZP – 17 – 015 BN. 

 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści s pecyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.  2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:  

 
Pytanie 1) Czy wyposażenie medyczne, techniczne i umeblowanie wyszczególnione w tabeli 
dla III-go piętra w Opisie Technicznym, Nr Projektu P-420-1, str. 16, należy uwzględnić  
w cenie ofertowej. Jeżeli tak, proszę o wskazanie parametrów technicznych, opisów itp. dla 
wyszczególnionych materiałów. Odp. Wyposażenie medyczne, techniczne i umeblowanie wyszczególnione 
w tabeli dla III-go piętra w opisie technicznym, nr projektu P-420-1, str. 16 nie należy uwzględniać w cenie 
ofertowej za wyjątkiem: 
-  automatu myjąco-dezynfekujący z  poz. T.25  który jest ujęty w przedmiarze wod  - kan poz. 55, 
- paneli nadłóżkowych z poz. T.29, które są ujęte w przedmiarze instalacji gazów medy cznych poz. 2. 
 
Pytanie 2) Termin płatności wynagrodzenia wskazany we wzorze umowy tj. "do 60 dni" będzie mógł ulec 
zmianie na "do 30 dni", czy jednak jest to ostateczna decyzja Zamawiającego. Odp. Zamawiający nie wyraża 
zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy. 

Pytanie 3) W SiWZ Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 31.900,00 zł natomiast w formularzu 
ofertowym zapisano, iż oferent wniósł wadium w kwocie 13.900,00 zł. Odp. Zamawiający koryguje omyłkę 
pisarską i załącza skorygowany Załącznik nr 1. Prawidłowa wartość wniesienia żądanego wadium wynosi 
31.900,00 zł PLN.  

Pytanie 4)  W załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej brakuje rysunków: „E-14 Plan instalacji przeciw 
pożarowej piwnicy” oraz  „E-16 Plan instalacji przeciw pożarowej V piętra”. Prosimy o uzupełnienie 
brakujących rysunków. Odp. Instalacja przeciwpożarowa piwnicy i V piętra nie jest przedmiotem 
postępowania (została już wykonana). Instalację przeciw pożarową na 3 piętrze należy podłączyć do 
systemu  sygnalizacji pożaru który obsługuje centrala POLON 4500 znajdująca się na parterze budynku - 
portiernia. W załączeniu rzuty powykonawcze : Rysunek E-14 i Rysunek E-16.  

Pytanie 5)  Na rysunku instalacji gazów medycznych (rzut III Piętra, rys nr IS-05) zaprojektowano instalację 
tlenu medycznego, z którą należy się wpiąć do instalacji istniejącej, przy Klatce schodowej (nr. 3.01). Główny 
ciąg instalacji tlenu w korytarzu zaprojektowano średnicą fi 10, która przechodzi przez strefowy zespół 
kontrolny (SZIA-1) i odcinający 10 pomieszczeń. Instalacja tlenu medycznego kierowana jest do sal chorych 
w pomieszczeniach do paneli nadłóżkowych -  średnicą fi 8. Zgodnie z normą do gazów medycznych 7396-
1:2016 charakterystyki przepływu i spadku ciśnienia, po rozszerzeniu istniejącego systemu rurociągowego 
gazów medycznych muszą spełniać wymagania normy pkt. 7.2. Zaprojektowane średnice instalacji: tlenu są 
niewystarczające. Aby zapewnić odpowiednią wydajność przepływu i jak najmniejsze spadki ciśnień 
w instalacji należałoby zwiększyć średnice instalacji w głównym ciągu oraz w odgałęzieniach 
doprowadzonych do punktów poboru tlenu, będących elementem wyposażenia paneli nadłóżkowych. 
W związku z czym prosimy o: 

- podanie średnicy istniejącej instalacji tlenu w miejscu wpięcia przy Klatce schodowej (nr. 3.01). 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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- potwierdzenie, że wycenę należy dokonać na wyższych średnicach tlenu, aby zapewniały odpowiednią   
 wydajność przepływu i jak najmniejsze spadki ciśnień w instalacji. 

- zamieszczenie rzutów istniejących instalacji gazów medycznych, celem zweryfikowania poprawności   
 istniejących średnic tlenu – Jeżeli średnice istniejącej instalacji tlenu okażą się niewystarczające do  
 zasilania oddziału, to prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić wówczas fragment istniejącej instalacji   
  tlenu na wyższe średnice. Odp. Projekt opracowano w 2015r.  Wykonawca powołuje się na normę z 2016r., 
do której należy się dostosować.  
Średnica istniejącej instalacji  tlenu (pion) w miejscu wpięcia przy Klatce schodowej (nr. 3.01) wynosi fi 28 
mm. Obecnie instalacja  tlenowa jest doprowadzona do Odcinków na IV i V piętrze Oddziału Hematologii  
 i Transplantacji Szpiku, gdzie w pionie ma ona średnicę fi 28 mm, a  poziomie na korytarzu odcinka IV i V 
ma  średnicę  fi 18 mm. Główna rura tlenowa jest doprowadzona z ulicy Francuskiej 20-24 do budynku przy 
ul. Dąbrowskiego i ma średnicę fi 35 mm. Z niej wyprowadzone są 2 rozgałęzienia: jedno na Oddział  
Hematologii  i Transplantacji Szpiku średnicą fi 28 mm; drugie na Oddział Chorób Wewnętrznych  
i Chemioterapii Onkologicznej średnicą  fi  22 mm. 
 
Tak, wycenę należy dokonać na wyższych średnicach tlenu, tak aby zapewniały odpowiednią  wydajność 
przepływu i jak najmniejsze spadki ciśnień w instalacji.  
 
Zgodnie z Projektem Umowy będącym Załącznikiem nr 13 do SIWZ:  
Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy przedmiar robót należy traktować jako materiał 
pomocniczy do sporządzenia oferty. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania 
przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.  
Wynagrodzenie, określone jako ryczałtowe, zgodnie z  art.632 ustawy Kodeksu Cywilnego musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wydanymi 
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT,  
w szczególności uwzględniać koszt usunięcia wad, koszt serwisu  i konserwacji instalacji i urządzeń 
w okresie gwarancji i rękojmi, jak też koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 
urządzeń technologicznych.  
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne 
wady, błędy i braki w dokumentacji wyszczególnionej w § 1 pkt. 2 umowy załączonej  w SIWZ, możliwe do 
zauważenia przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i nie będzie wnosił o dodatkowe 
wynagrodzenie. 
 
Pytanie 6)  Na rysunku instalacji gazów medycznych (rzut III Piętra, rys nr IS-05) znajduje się pomieszczenie  
nr. 3.21 (Pokój zabiegowy), do którego nie doprowadzono instalacji tlenu medycznego. Czy do pokoju 
zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić instalacje tlenu medycznego. Odp. TAK, do pokoju zabiegowego 
nr 3.2.1 należy doprowadzić instalację tlenu medycznego.  

Pytanie 7) Jeżeli do pokoju zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić instalacje tlenu medycznego, 
to prosimy o potwierdzenie, że instalację tlenu należy zakończyć ściennym punktem poboru tlenu. Odp. Tak, 
instalację  tlenu należy zakończyć ściennym punktem poboru tlenu.  

Pytanie 8)  Jeżeli do pokoju zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić oprócz instalacji tlenu instalacje 
innych gazów: sprężonego powietrza medycznego 5 bar, próżni to prosimy o podanie: 
- długości i średnic poszczególnych gazów od miejsca włączenia w istniejącą instalację gazów medycznych do 
pomieszczenia nr. 3.21 (pokój zabiegowy).  
- w przypadku niemożności podania powyższych informacji prosimy o zamieszczenie projektu istniejącej   
 instalacji gazów medycznych, na którym zlokalizowane będą poszczególne gazy: tlen, sprężone powietrze,   
 próżnia, by oszacować odległość od miejsca wpięcia do pokoju zabiegowego Odp. Nie, do pokoju 
zabiegowego nr. 3.21 należy doprowadzić wyłącznie instalację tlenu.  

Pytanie 9)  W przedmiarze instalacji gazów medycznych w pozycji nr. 12 znajduje się: „Odtłuszczanie instalacji 
tlenowej”. Rury miedziane stosowane do instalacji gazów medycznych i próżni muszą spełniać wymagania 
normy PN-EN 13348, zgodnie z którą powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur musi być gładka 
i oczyszczona (pkt. 6.5 normy). Rura miedziana do instalacji gazów medycznych spełnia więc wymagania  
 czystości już jako wyrób. Nie stosuje się takich praktyk jak „Odtłuszczanie instalacji”. Zwracamy uwagę  
również, że w trakcie dokonywania przeglądów technicznych używanie środków czyszczących zawierających  
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 oleje, tłuszcze jest zabronione, ze względu na zagrożenie eksplozją. Prosimy o wykreślnie pozycji 12 
z przedmiaru instalacji gazów medycznych. Odp.  Należy wykreślić poz. 12 z przedmiaru instalacji gazów 
medycznych. 

Pytanie 10)  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braków w przedmiarze oraz w przypadku 
niewystarczających ilości w pozycjach przedmiarowych Zamawiający wyraża zgodę na modyfikowanie 
przedmiaru w postaci uzupełnienia braków w dziale dodatkowym danej branży. Odp. Zgodnie z Projektem 
Umowie będącym  Załącznikiem nr 13 do SIWZ:  
Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy przedmiar robót należy traktować jako materiał 
pomocniczy do sporządzenia oferty. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania 
przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.  
Wynagrodzenie, określone jako ryczałtowe, zgodnie z art.632 ustawy Kodeksu Cywilnego musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania  zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  w szczególności zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wydanymi 
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT,  
w szczególności uwzględniać koszt usunięcia wad, koszt serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń  
w okresie gwarancji i rękojmi, jak też koszt szkolenia personelu Zamawiają cego w zakresie obsługi 
urządzeń technologicznych.  
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu u mowy bez względu na ewentualne 
wady,  błędy i braki w dokumentacji wyszczególnionej w § 1 pkt. 2 umowy załączonej w SIWZ, m ożliwe do 
zauważenia przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i  nie będzie wnosił o dodatkowe 
wynagrodzenie. 

 

 
 
 
 
         Z upoważnienia Dyrektora   

                   Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                                        mgr Ewa Mołek  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 
 
 

Miejscowość ………………. dnia …………….2017r. 

…………………………………………… 
     Pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

OFERTA 
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO  

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH 

 
 

 

Nazwa wykonawcy 

…………………………………………................................…………………………………………….. 

Siedziba ……………………………………………………………....................................…………………………. 

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................…………… 

Tel. ……………………… Fax ………………....................e-mail ……………………………………………. 

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………Tel ………………… 

Osoba upoważniona do podpisania umowy : …………………………………………………………………………. 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto …………………………………………………………… 

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej**  
 

1) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie robót budowlanych na 
warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości : 

 

netto ………………………………………....................……..……….zł 

VAT ………%………………………………....................……..……….zł 

brutto ………………………………………....................……..……….zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………............................…zł 

TTEERRMMIINN  WWYYKKOONNAANNIIAA::    …… …… …… …… …… …… DDNNII   OODD  DDAATTYY  PPOODDPPIISSAANNIIAA  UUMMOOWWYY    

TTEERRMMIINN    WWYYKKOONNAANNIIAA    NNAALLEEŻŻYY    OOKKRREEŚŚLLIIĆĆ    WW    DDNNIIAACCHH  

OOKKRREESS      GGWWAARRAANNCCJJII       NNAA    UURRZZĄĄDDZZEENNIIAA      TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNEE::  …… …… …… …… …… ..  mmiieessiięęccyy  

oodd  ddaattyy  ppooddppiissaanniiaa  kkoońńccoowweeggoo  pprroottookkoo łłuu  ooddbbiioorruu    

 
2) Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w zakresie roboty budowlanej polegającej 

na „Modernizacji pomieszczeń III-go piętra Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku” 
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach” wykonamy w okresie ………. dni od daty podpisania umowy. 

3)  Wadium w kwocie 31.900,00 zł  zostało wniesione : 

 w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego* 
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 w siedzibie Zamawiającego ( kasie) w formie gwarancji …………………………………………….* 

4) Na wykonane roboty budowlane udzielimy 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej gwarancji od daty odbioru 
końcowego. 

5) Oświadczamy, że: 

a) z pełną starannością zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych  warunków niniejszego zamówienia, 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz 
podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 13 do 
SIWZ. 

b)  jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, 

c)  przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć podwykonawcom części 
zamówienia wymienione wg załączonego do oferty formularza – Załącznik Nr 9 do SIWZ.* 

 

 
 
 
 
 
__________ dnia __ __ _____.2017 roku  

  __________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  - niepotrzebne skreślić 
** - wypełnia wykonawca 

 


