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                         WYKONAWCY 

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu 

 

 
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na 
potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”  
Ogłoszenie o zamówieniu  nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.  
Ogłoszenie nr 29674-2011 z dnia 25.02.2011r. o zmianie ogłoszenia  
Ogłoszenie nr 51096-2011 z dnia 22.03.2011r. o zmianie ogłoszenia  
 
           Na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający  udziela 
wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego. 
 

XVI.  

DOTYCZY GAZÓW MEDYCZNYCH: 
 
1. W odpowiedziach z dnia 03-03-2011 do pytania nr 122 (prace instalacyjne) Zamawiający wskazuje, Ŝe 

„na salach chorych niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów natynkowo”, natomiast do pytania 
VII.26 (dotyczy gazów medycznych) Zamawiający umieścił kosztorys z uzupełnieniem wykuć bruzd 
pionowych (pozycja 28 nowego przedmiaru), nie uwzględniając wykuć bruzd poziomych. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru o wykucia bruzd poziomych. 

Odpowiedź :   Instalacja gazów medycznych jest prowadzona w przestrzenie międzystropowej, a wszelkie 
podejścia przewidziano w bruzdach pionowych. Instalacja w bruzdach poziomych nie występuje.  
 

XVIII.  

1. W SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3.A DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i STWiOR - zmiany część 
elektryczna (2011-03-23 13:00) występują: 

w pliku ,, 1 Strona 81Z PW opis’’  

- ,,panele nadłóŜkowe – poz.113 ,,2-Ŝyłowa cyfrowa stacja z 6-znakowym wyświetlaczem LCD ze 
zredukowaną klawiaturą’’-10szt; 114. Zestaw do montaŜu naściennego stacji serii EE311,EE400 i 
EE411-szt.10,  

w plikach  ,, 1 Strona 80Z W opis’’ 

-gniazda 1x RJ45 w zestawie nadłóŜkowym, 
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Natomiast zgodnie z odpowiedziami z dnia 17 lutego 2011 nr 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 
oraz 3 marca 2011 nr XIV ,,zestawy nadłóŜkowe nie są przedmiotem zamówienia’’ . 

Prosimy o potwierdzenie ,Ŝe zestawy nadłóŜkowe nie są przedmiotem zamówienia i nie naleŜy ich 
wyceniać w ofercie. 

Odpowiedź :  Zestawy nadłóŜkowe nie są przedmiotem zamówienia i nie naleŜy ich wyceniać w ofercie, ale 
będą one współpracować z instalacjami, które są przedmiotem przetargu i naleŜy w wycenie robót 
uwzględnić połączenie ich z innymi instalacjami, m.in. instalacją elektryczną, interkomową, strukturalną, 
telefoniczną. Wymienione w poz. 113 i 114 wykazu urządzeń elementy są częściami instalacji 
interkomowej,  które będą współpracować bezpośrednio z panelami nadłóŜkowymi. Nie są one 
standardowym wyposaŜeniem paneli. NaleŜy je ująć w wycenie instalacji interkomowej (poz.86 przedmiaru 
zamiennego). Na stronie 80Z przy pozycji 82 nie ma wymienionej ilości gniazd RJ45, poniewaŜ są one w 
standardowym wyposaŜeniu paneli. Pozycja została poprawiona w wyniku doprecyzowania wyposaŜenia 
paneli, stąd strona zamienna 80Z z pustą pozycją dotyczącą ilości gniazd. 
  

2. JeŜeli zestawy nadłóŜkowe są przedmiotem zamówienia to prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania, 
które ukazały się dnia 17 lutego 2011 nr 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. 

Odpowiedź :   Zestawy nadłóŜkowe nie są przedmiotem zamówienia.  

 

PowyŜsza informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiąŜąca i naleŜy ją uwzględnić w ofercie. 

 

Z-CA  DYREKTORA 
                                                                              ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji 

                                                                                                   mgr inŜ. Katarzyna Jankowska  

 


