
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 07.01.2014 r.

Dotyczy:  postępowania  w trybie  przetargu nieograniczonego  poniżej  5
000  000   euro na  roboty  budowlane  polegające  na  wykonaniu  pomieszczeń  bloku
operacyjnego  łącznie   z  dostosowaniem  zaplecza  technicznego  i  komunikacyjnego  do
obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III budynku  Szpitala w Ełku
przy ul. Baranki 24  (Znak sprawy: 6003 /2013

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.  poz.
907,984 i 1047 ) do Zamawiającego zostały  wniesione niżej przytoczone pytania: 
 1  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  zamiennie  zamiast  Strefowych  Zespołów
Kontrolnych Gazów Medycznych dla 5 gazów dwa Strefowe Zespoły obok siebie w konfiguracji
dla 3 i dla 2 gazów. 
2. Czy Zamawiający dopuści dwa Strefowe Zespoły w konfiguracji 3 i 3 gazy w przypadku
gdzie mamy        do czynienia z jednym Strefowym Zespołem 5 gazowym i jednym 1 gazowym
obok siebie? ( na korytarzu przed pomieszczeniem przygotowania pacjenta 1/27).

3.   Czy Zamawiający zrezygnuje z autonomicznego, centralnego systemu odciągu gazów
medycznych  AGSS?  Rozwiązanie  to  niepotrzebnie  zwiększa  koszty  inwestycji.
Proponowany jest  klasyczne  rozwiązanie  z  inżektorowymi  punktami  odciągu  zasilanymi
sprężonym powietrzem 8 barowym. Jest to rozwiązanie o wiele tańsze. 

4. W  przypadku  odpowiedzi  negatywnej  na  powyższe  pytanie  prosimy  o  dopuszczenie
centralna  jednostkę  odciągową  składającą  się  z  dwóch  pomp  (głównej  i  zapasowej
pracujące w obiegu kołowym) o wydajności każdej 75m3/h.

5. Czy Zamawiający będzie  wymagał  rozprężalni  CO2 zgodnej  z  normą 7396-1:2010  tzn.
składającej się nie z dwóch baterii a z 3 jak wymaga norma? 

6. W  projekcie  instalacji  gazów  medycznych  zaprojektowano  system  odciągu  gazów
anestetycznych wyposażony w centralną jednostką odciągową, sygnalizatory i  regulatory
podciśnienia.  Czy Zamawiający zamiast  tego systemu, dopuści  powszechnie stosowany
system  inżektorowy  odciągu  gazów  anestetycznych,  który  jest  napędzany  sprężonym
powietrzem medycznym. Jest to rozwiązanie równie dobre, a tańsze, ponieważ nie wymaga
zakupu drogiej centralnej jednostki oraz sygnalizatorów.

7.  Rury do gazów medycznych.
        Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie (złożenia oferty czy realizacji umowy)  
Zamawiający będzie wymagał dla rur do gazów medycznych dostarczenia następujących 

data:30.01.2013


dokumentów:
aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
deklaracji zgodności wytwórcy,
zgłoszenia  /powiadomienia  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych 
w myśl  art.  17 ust.  2)  ustawy z dnia 15 lipca 2010 r.  o działalności  leczniczej  oraz ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ?

8. Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o
grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego
wyrobu   od  systemu  rurociągowego  do  gazów  medycznych  zgodnie  z  wymaganiami
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  5  listopada  2010  w  sprawie  klasyfikowania
wyrobów medycznych?

9.  Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  popychaczy  poboru  w  panelach  nad  łóżkowych,
kolumnach  i  innych  urządzeniach   wyposażonych  w  punkty  poboru  (do  swojego
podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), wykonanych
miedzi  CU+,  która  jest  dzisiaj  standardem  zabijającym  99,9%  bakterii  na  swojej
powierzchni?

10. Czy  Zamawiający  dopuści  inżektorowy  system  odciągów  napędzany  sprężonym
powietrzem z istniejącej sprężarkowni?

11.  W Opisie Technicznym dla Instalacji Gazów Medycznych ( strona 6) zapisano, że dostawa i
montaż kolumn sufitowych objęte zostanie oddzielnym zadaniem inwestycyjnym. Prosimy o
potwierdzenie , że w ofercie nie należy wyceniać kolumn sufitowych.

12. W Opisie Technicznych dla Instalacji Gazów Medycznych (strona7) zapisano, że dostawa i
montaż  zestawów przyłóżkowych  objęte  zostanie  oddzielnym  zadaniem  inwestycyjnym.
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy wyceniać zestawów przyłóżkowych.

13.  W przedmiarze gazów medycznych w pozycji nr 50 znajduje się: „Montaż ściennych w
punktów  poboru  gazów  medycznych”.  Na  projekcie  gazów  medycznych  znajdują  się
ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 50
należy wycenić ścienne tablice  TPG z  wyposażeniem i  ilościach zgodnych z  projektem
instalacji gazów medycznych.

14. W przedmiarze brak wszystkich prób na wymaganych normą PN EN ISO 7396:1-2010
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić także:
próba szczelności zaworów,
kontrola funkcjonowania punktów poboru, 
sprawdzanie przepustowości instalacji,
sprawdzanie kontroli i awarii instalacji,
sprawdzanie tożsamości gazu.

15. Prosimy o potwierdzenie, że projektowaną instalację tlenu, sprężonego powietrza 5 bar,
sprężonego powietrza 8 bar, próżni i podtlenku azotu należy wpiąć do istniejącej instalacji w
miejscu istniejącego pionu na niskim parterze.

16. Zgodnie z normą PN EN ISO 7396:1-2010 rozprężalnie powinny składać się z 
3-ch źródeł:  głównego,  pomocniczego i  rezerwowego (3 baterie butlowe).  Na projekcie gazów



medycznych zaprojektowano 2 baterie 1 – butlowe.  Czy w ofercie należy wycenić 3 źródła w
rozprężalni dwutlenku węgla?

17. Jeśli w ofercie należy wycenić 3 źródła w rozprężalni dwutlenku węgla, to zwracamy uwagę,
że rozprężalnia nie mieści się w projektowanej rozprężalni.  Czy zamawiający przeniesie
lokalizację rozprężalni do innego pomieszczenia, jeśli tak to prosimy wskazać do którego.

18.  Prosimy o potwierdzenie,że do oferty nie należy załączać kosztorysów robót w związku z
ryczałtowym charakterem rozliczenia robót.

19. W Załączniku nr 4 do SIWZ „Wzór oferty”  w pkt.5 Zamawiający wymaga podania nazw
podwykonawców  („Następujące  roboty  zamierzamy  zlecić  niżej  wymienionym
podwykonawcom:”). Prosimy o usunięcie w/w zapisu, gdyż na etapie składania ofert art. 36
ust.  4  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  nie  daje  Zamawiającemu  uprawnień  do
żądania od wykonawców wskazania w ofercie nazw i adresów podwykonawców.

20. W ust.6 pkt.b) rozdziału V SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 
podpisanego wzoru umowy, natomiast w ust.2 i 3 rozdziału XV SIWZ – uzupełnionego i parafinowanego

projektu umowy.
Czy na etapie składania ofert wystarczy dołączenie do oferty parafowanego Załącznika nr 1: projekt umowy

bez jego uzupełniania?
Ponadto zwracamy uwagę, że w §4 „Projektu umowy” w ust.3 jest zapis żądający podania nazw
podwykonawców, a na etapie składania ofert ustawa Pzp nie daje Zamawiającym uprawnień do
żądania od wykonawców wskazania w ofercie nazw i adresów podwykonawców.
 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wprowadzanie do wzoru umowy zapisów dotyczących zmiany
umowy o treści jak niżej:
Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w następujących przypadkach:
  21)  gdy podczas wykonywania umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności
niezależne  od  stron,  których  strony  nie  były  w  stanie  przewidzieć  i  które    uniemożliwią
zrealizowane przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w umowie,
22)    gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy to obniżenia ceny
(wynagrodzenia),
23).   gdy  zamiany  obowiązujących  przepisów  prawa  nakładać  będą  na  Zamawiającego  lub
Wykonawcę nowe obowiązki w zakresie sposobu wykonywania  przedmiotu  zamówienia zgodnie
z wyznaczonymi normami i standardami,
24 )   w zakresie wynagrodzenia – gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w
związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług.
25. Dotyczy § 10 kary umowne:
W związku z tym, że w przypadku opóźnienia w ukończeniu przedmiotu umowy Zamawiający
będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w ust. 1 § 10 prosimy o
wykreślenie zapisów  ust. 9, co pozwoli na uniknięcie możliwości dublowania kar umownych.
26. Prosimy o udostępnienie na stronie www Zamawiającego załączników nr 2, 3, 4, 7 i 8 do SIWZ
w wersji edytowalnej.
27. 27) Załącznik nr 1 do SIWZ „Projekt umowy”, §7 ust.9 – proponujemy zmianę na fakturowanie
miesięczne wg % zaawansowania robót do wysokości 80% wynagrodzenia umownego.



28) Załącznik nr 1 do SIWZ „Projekt umowy”, §10 – kary umowne określone w ust.1 pkt.a) oraz w
ust.9 i 10 dublują się. Proponujemy pozostawienie kar określonych w ust.9 i 10, a wykreślenie
ust.1 pkt.a). 

29)  Załącznik nr 1 do SIWZ „Projekt umowy”, §10 ust.6 – słowo „zwłoka” należy zastąpić słowem
„opóźnienie”.  

 30) Załącznik nr 1 do SIWZ „Projekt umowy”, §10 ust.2, 7 i 11 – to samo             powinno dotyczyć
drugiej strony.
 31)  Odnośnie  §  10  pkt.  Umowy,  zwracamy  się  z  pytaniem,  czy  Zamawiający  dopuszcza
doprecyzowanie  tego  postanowienia  Umowy  poprzez  zamianę  słowa  "opóźniana"  na  słowo
"zwłoka"  lub  też  dodanie  po  słowie  „opóźnienia"  wyrazów  „z  powodu,  okoliczności  za  które
odpowiada Wykonawca"? Obecne brzmienie tej klauzuli mogłoby bowiem sugerować, możliwość
obciążenia Wykonawcy skutkami okoliczności nie tylko niezawinionych, ale wręcz nawet takich, za
które  Wykonawca  nie  miał  żadnego  wpływu  -  w  tym  okoliczności  powstałe  po  stronie
Zamawiającego.

32)   Wnioskujemy o  obniżenie  kar  umownych  do  wysokości  0,1% wynagrodzenia  netto  oraz
wprowadzeniu zapisu ograniczającego łączną sumę kar nie przewyższającą 20% wynagrodzenia.

33) Wnosimy o ujednolicenie kar w stosunku do Zamawiającego. Obecnie w przypadku zerwania
umowy z winy Wykonawca Zamawiający nalicza karę w wysokości 10% wynagrodzenia, natomiast
w  przypadku  rozwiązania  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  Wykonawcy  nie
przysługuje rekompensata. Ponadto punkt 7 oraz 11 § 10 Umowy dublują się ustalając tym samym
karę  dla  Wykonawcy  na  poziomie  15%  wynagrodzenia  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy
Wykonawcy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.
Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza.
Ad  3.  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.  System  odciągu  gazów  anestetycznych   jest
wydzieloną instalacją niezależną od pozostałych.
Ad 4. Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne o wydajności 75m3/h
Ad 5.   Trzecie  źródło  stanowić  będzie  przenośna  butla  z   której  instalacja  zasilana  zostanie
poprzez  gniazdo awaryjne w SZKGM-1  /CO2/.
Ad  6.   Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.  System  odciągu  gazów anestetycznych   jest
wydzieloną instalacją niezależną od pozostałych.



Ad  7.  Wszystkie  dokumenty  potwierdzające  zgodność  zastosowanych  materiałów  i  osprzętu
instalacyjnego z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, projektem wykonawczym i
specyfikacją techniczną stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej którą wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 
Ad 8. Zamawiający będzie wymagał wykonania instalacji z  rur miedzianych     zgodnych z ISO
13348 w ramach  zadania inwestycyjnego objętego SIWZ. 
Ad 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Punkty poboru tlenu, spręż. pow. 5bar, dwutlenku
węgla,  podtlenku  azotu  oraz  próżni  powinny  być  zgodne  z  normą  szwedzką  SS  875  34  30
(odpowiednik AGA lub MC70). Zamawiający wymaga aby dostarczone punkty poboru posiadały w
pionie 2 wyfrezowane rowki na bolec stabilizujący położenie wtyku ( góra, dół ). 
Ad 10.   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. System odciągu gazów anestetycznych  jest
wydzieloną instalacją niezależną od pozostałych.
Ad 11.Zamawiający potwierdza. Dostawa i montaż kolumn sufitowych objęta zostanie oddzielnym
zadaniem  inwestycyjnym.
Ad  12.  Zamawiający  potwierdza.  Dostawa  i  montaż  zestawów przyłóżkowych  objęta  zostanie
oddzielnym zadaniem inwestycyjnym.
Ad 13. Zamawiający potwierdza. Poz. 50 przedmiaru robót obejmuje montaż wszystkich ściennych
punktów poboru łącznie z punktami poboru tworzącymi zestawy TPG.
Ad 14.  Próby i testy instalacji ujęte są w przedmiarze robót ( poz. 40÷42, 57÷61, 81÷83, 94, 104
Ad 15. Projektowaną instalację tlenu, sprężonego powietrza 5 bar, sprężonego powietrza 8 bar, 
próżni i podtlenku azotu należy wpięć do przygotowanego pionu na Ip / Patrz: projekt wykonawczy.
Ad 16. Trzecie źródło stanowić będzie przenośna butla z  której instalacja zasilana zostanie 
poprzez gniazdo awaryjne w SZKGM-1  /CO2/
Ad  17.  Trzecie  źródło  stanowić  będzie  przenośna  butla  z  której   instalacja  zasilana  zostanie
poprzez gniazdo awaryjne w SZKGM-1  /CO2/
Ad 18.  Kosztorysy nie są obowiązkowe.
Ad 19.  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisu..
Ad 20. Zamawiający  wymaga dołączenia do oferty parafowanego projektu umowy bez jego 
uzupełnienia. 
Ad 21. Nie. 
Ad 22. Tak.
Ad 23. Nie wyrażamy zgody. Jednocześnie zaznaczamy że Wykonawca ma stosować aktualne
normy i standardy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
Ad 24. Tak.
Ad 25. Tak.
Ad 26. Zamawiający zamieścił załączniki na stronie w  wersji edytowalnej.
Ad 27. Nie.
Ad 28. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.
Ad 29. Nie, wyraz  opóźnienie jest synonimem słowa zwłoka.
Ad 30. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.
Ad 31. Nie, synonimem słowa zwłoka jest słowo opóźnienie.
ad 32. Nie. 



Ad 33. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.

 Z poważaniem

 

                                                                                                                 


