
   

  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 13.01.2014 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. Na rysunkach gazów medycznych instalacja sprężonego powietrza medycznego o ciśnieniu 
8 bar obsługuje urządzenia w ;pomieszczeniach centralnej sterylizatorni. Norma EN-PN ISO 
7396-1 zabrania wykorzystywania jednej sprężarkowni do obsługi urządzeń medycznych 
oraz  technicznych.  Urządzenia  techniczne  powinny  być  obsługiwane  przez  oddzielną 
sprężarkownię  powietrza  technicznego,  ze  względu  na  bezpieczeństwo  pacjenta.  Czy 
Zamawiający podtrzymuje zamieszczone w projekcie rozwiązania projektowe?

2.  Prosimy o zamieszczenie projektu zamiennego sprężonego powietrza technicznego dla 
urządzeń technicznych zawierającego: rysunki źródła, rzuty z rozprowadzeniem instalacji, 
opisy techniczne z podaniem wydajności, lokalizacji sprężarkowni technicznej.

3.  Na  rysunkach  gazów   medycznych  instalacja  sprężonego  powietrza  medycznego  o 
ciśnieniu 8 bar do napędu narzędzi chirurgicznych doprowadzano do urządzeń medycznych 
(kolumn  i  TPG)  i  zakończono  punktami  poboru  A8.  Czy  w  ofercie  w  urządzeniach 
medycznych należy wycenić punkty poboru AIRMOTOR wraz z wykonywaniem instalacji 
odciągów.

4.  Przyjęte  w  Projekcie  Wykonawczym  wyroby  medyczne  (strefowe  zespoły  kontrolne,punkty 
odciągu  AGSS,  punkty  poboru,  rozprężalnia  CO2,  syganalizatory  itp.)  instalacji  gazów 
medycznych produkcji  firmy włoskiej  DELTA P.  Dystrybutorem produktów firmy Delta  P.  na 
rynku polskim jest firma F.H-U. IMED ul. Kolarska 185 Łódź. Czy Zamawiający wyraża zgodę 
na montaż wyrobów medycznych j/w producenta.
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5) Zaprojektowany system zasilania CO2 jest dwustopniowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
wykonanie rozprężalni   butlowej  CO2 w systemie jednostopniowym  zgodnie z normą PN EN 
7396-1.
6) Proszę o potwierdzenie, że zestawy nadłóżkowe oraz kolumny sufitowe nie są przedmiotem 
przetargu.
7) Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy oznaczenia znakiem CE.

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 podtrzymuje zamieszczone w projekcie rozwiązanie projektowe. Dodatkowo, 
na rurarzu doprowadzonym do SZKGM-1 (A8) należy wstawić zawór zwrotny  G1/2” uszczelnienie 
z vitonu, Pmax = 16bar. Patrz rys.
Ad 2. Zamawiający podtrzymuje zamieszczone w projekcie rozwiązanie projektowe.  
Ad 3. Projekt przewiduje montaż punktów poboru AIR 800 zgodnych z normami  ISO 9170-1 i ISO 
7396-1. Punkty te nie wymagają instalacji odciągowej.
Ad 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie osprzętu innych producentów, równoważnego, o 
parametrach technicznych nie gorszych niż osprzęt przewidziany projektem i przy zachowaniu 
rozwiązań technicznych przewidzianych projektem. Zamiana wymaga akceptacji Zamawiającego.
Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym proponowanego 
rozwiązania równoważnego.
Ad 6. Zamawiający potwierdza. Dostawa i montaż zestawów nadłóżkowych i  kolumn sufitowych 
objęta zostanie oddzielnym  zadaniem  inwestycyjnym.
Ad 7. Umowa dotyczy prac/robót budowlanych i podlega reżimowi Prawa Budowlanego 

 Z poważaniem

 

                                                                                                                 




