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Szczecin, dn. 26.07.2018 r. 

Znak sprawy ZP/220/61/18 

Dotyczy: postępowania na roboty budowlane z podziałem na trzy zadania: 

Zadanie 1: budowa skrzydła B budynku ginekologii wraz z łącznikiem, 

Zadanie 2: budowa węzła cieplnego na potrzeby zasilania budynku A i B, 

Zadanie 3: budowa przyłączy energetycznych zasilających skrzydła B i A2.  

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: W Projekcie Wykonawczym zamiennym branża Gazy Medyczne projektant (Zamawiający) w pkt. 7 

Wymagania materiałowe oraz w pkt. 8 Wymagania dotyczące rurociągów do gazów medycznych zapisał,                      

iż armatura do wykonania instalacji Gazów Medycznych ma być zgłoszona jako gotowy wyrób medyczny                                           

do Prezesa URWMiPB., oraz powołuje się na dyrektywę 93/42/EWG. Dyrektywa ta nic nie wspomina o rurach, 

złączkach, trójnikach i kolankach jako gotowy wyrób medycznych - jest to zatem nadinterpretacja projektanta. 

Oceny zgodności instalacji dokonuje certyfikowany wytwórca jako całości podczas atestacji, natomiast 

komponenty, półprodukty do ich wytworzenia nie muszą być gotowymi wyrobami medycznymi. Takie jest 

stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (pismo                                      

nr UR.DNB.461.0028.2018.AW.1 z dnia 12 marca 2018r – odpowiedź Prezesa Urzędu). 

Czy zatem Zamawiający będzie wymagał rur i złączek (komponentów i półproduktów instalacji gazów 

medycznych) jako gotowego i zgłoszonego wyrobu medycznego do Prezesa URWMiPB? 

Prosimy o skorygowanie tego zapisu w SIWZ przetargu nieograniczonego. 

Ze względów kosztowych (zakup i serwis) i funkcjonalnych prosimy o wyjaśnienia i akceptację produktu 

równoważnego, branża gazy medyczne: 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rur i kształtek zgodnie z ustawą, tj. w formie wyrobu 

medycznego – nie wyraża zgody na zmianę. 

W naszej ocenie, na podstawie Dz.U. 2015 poz. 1918 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy                     

o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw, art. 3, ust 2, pkt 3 komponenty i półprodukty                             

w instalacjach gazów medycznych muszą odpowiadać ustawie o wyrobach medycznych. Z przytoczonego 

stanowiska URPLWMiPB wnioskujemy, że Wytwórca ma obowiązek dokonać oceny zgodności rur i złączek zgodnie 

z dyrektywą 93/42/EEC, a taka ocena odbywa się przy udziale jednostki notyfikowanej ze względu                               

na klasyfikację niniejszego wyrobu. Z uwagi na powyższe oraz zachowanie najwyższego stopnia 

bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga rur i kształtek zgodnie z ustawą tj. w formie wyrobu 

medycznego. Zamawiający wyjaśnia, iż szczegóły odnośnie rodzajów komponentów i półproduktów 

używanych w instalacjach gazów medycznych zostały określone w piśmie od Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 14-03-2014 

tabela punkt 24 sekcja uwag znajdującego się na stronach Rządowego Centrum Legislacji numer z wykazu UC87 
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dotyczący projektu ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw. 

Reasumując, komponenty i półprodukty spełniające definicję wyrobu medycznego (np: rury i złączki) muszą być 

dostarczone w formie wyrobów z certyfikatem CE. Pozostałe wyroby, które nie spełniają tej definicji (np.: luty, 

mocowania, obejmy, szyny, podkładki, śruby naklejki itp.), a są niezbędne do działania wyrobu medycznego 

zgodnie z przewidzianym zastosowaniem traktowane będą, jako wyposażenie wyrobu medycznego.  

 

Pytania do panel medycznych nadłóżkowy P1  

 

Pytanie 2: Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego panela medycznego o wymiarach 

300x50x1600 mm (wysokość x głębokość x długość). 

Odpowiedź: Zamawiający określił następujące parametry "Panel składający się z profilu aluminiowego minimum 

trzykanałowego o grubości maksymalnie 120mm, wysokość profilu ok. 300-400mm, mocowany do ściany                         

o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy, itp.),". Proponowany 

panel mieści się w zakresie parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 

Proponowany panel powinien mieścić się w przedziale wskazanym w SIWZ. 

 

Pytanie 3: Prosimy o akceptację i dopuszczenie przez Zamawiającego oświetlenia ogólnego świetlówka 2x54 W. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświetlenia zgodnego z SIWZ lub odpowiednika oświetlenia LED. 

 

Pytanie 4: Z rzutu SPSK2_INS_B_RZUT_P+1_GM301_R00wynika, iż panele medyczne szt.6 mają być 

zamontowane w pomieszczeniu 1/02 i 1/04. Proszę o skorygowanie. 

Odpowiedź: Z rzutu wynika, że panele mają być zamontowane w pomieszczeniu 1/02 i 1/04 i jest to poprawna 

lokalizacja.  

 

Uwaga Wykonawcy I: Parametry wymienione nie wpływają na funkcjonalność gotowych urządzeń medycznych 

klasy IIb. 

 

Pytanie 5: Proszę o dosłanie i zamieszczenie w SIWZ rysunku / rzutu instalacji gazów medycznych dla budynku 

A. 

 Zamieszczony został rzut tylko dla budynku B (SPSK2_INS_B_RZUT_P+1_GM301_R00) 

Odpowiedź: Zamawiający zamieści na swojej stronie przedmiotową dokumentację.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na powyższe wyznaczy w postępowaniu nowe terminy. 

 

Wykonawca II: 

Pytanie 6: W SIWZ, rozdział XIV – str. 21 „Sposób obliczania ceny”  – ust. 2 Zadanie 1 realizowane jest                          

w formule wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczonego kosztorysem powykonawczym sporządzonym                           

na podstawie kosztorysu ofertowego (zob. §4 ust.6 wzoru umowy). Jednakże występuje niespójność,                           

co do zakresu rzeczowego robót będących podstawą oferowanej ceny kosztorysowej wynikającej z kosztorysu 

ofertowego. W rozdziale XIV SiWZ stwierdza się, że cena kosztorysowa powinna być ustalona na podstawie: 

przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz STWiORz uwzględnieniem okoliczności określonej w §3 ust.2 
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wzoru umowy z którego wynika, iż mimo formuły wynagrodzenia maksymalnego (nie może przekroczyć 

oferowanej kwoty). 

Natomiast z §1 ust. 3 wzoru umowy zakres rzeczowy robót jest znacznie szerszy i obejmuje: umowę, wyjaśnienie 

Zamawiającego, SiWZ, dokumentację projektową, ofertę i inne dokumenty dołączone do umowy. 

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie dokumenty stanowią podstawę do określenia                   

w ofercie (kosztorysie ofertowym) zakresu rzeczowego robót i związanego z nim wynagrodzenia, co ma istotne 

znaczenie z uwagi na maksymalny charakter wynagradzania wykonawcy (§3 ust.2 wzoru umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że cena kosztorysowa powinna być ustalona z uwzględnieniem okoliczności 

wymienionych w § 3 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca kalkulując cenę powinien posługiwać się przedmiarami, 

jednakże powinien również uwzględnić okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4 wzoru umowy. Dodatkowo 

podstawą kalkulacji ceny jednostkowej są dokumenty wskazane w § 1 ust. 3 wzoru umowy. Konsekwencją czego 

nie zachodzi rozbieżność co do zakresu rzeczowego, gdyż ten należy odczytywać łącznie (tj. z uwzględnieniem                   

§ 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 ), a ofertę sporządzać w ten sposób, aby uwzględnienia zakres rzeczowy robót 

wynikający z dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie 7: We wzorze umowy w § 3 ust. 1 i 2 – proponowany zapis jest sprzeczny z formułą wynagradzania 

kosztorysowego. W ust. 1 powinien być zapis, iż wstępne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……….. zł,                       

że ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych 

robót budowlanych ustalonych i sprawdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadającym im 

określonych umową i ofertą (kosztorysem ofertowym) cen jednostkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu § 3 ust. 1 i 2. 

 

Pytanie 8: We wzorze umowy §12 ust. 6 – zmiany umowy. 

W związku z zapisem dot. wystąpienia robót dodatkowych – zamiennych i ustalenia kosztów realizacji – zwracamy 

się z zapytaniem jak będą rozliczone roboty dodatkowe i zamienne jeśli wpłyną na zwiększenie wartości 

wykonanych robót ponad kwotę określoną w §3 ust. 2. Czy zostaną rozliczone w drodze aneksu do umowy 

zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy określone w §3 ust.2. Czy roboty dodatkowe stanowią roboty                      

nie ujęte w przedmiarach robót stanowiących integralną część kosztorysu ofertowego? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SIWZ. § 12 ust. 6 wprost wskazuje w jaki sposób Wykonawca 

ma wycenić roboty dodatkowe lub zamienne. Jak wynika z treści § 12 jest zatytułowany „zmian umowy”, 

konsekwencją czego wszelkie zmiany będą miały miejsce w formie aneksu, co jest determinowane również 

zapisem § 13 ust. 4 wzoru umowy. 

 

Pytanie 9: W części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – jest wskazany do wykonania strop typu Żerań                             

(po zmianie), natomiast w dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania występują stropy typu Filigran. 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją zamienną bądź zgodą projektanta na zmianę 

stropu.  

Odpowiedź: Zamawiający proceduje zmianę rodzaju stropu. Należy wycenić Żerań. 
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Wykonawca III: 

Pytanie 10: w nawiązaniu do zapisów ogłoszenia nr 589146-N-2018 z dnia 2018-07-13r. dla zadania nr 3               

pt. "budowa przyłączy energetycznych zasilających skrzydła B i A2" pkt. III.1.3) Zdolność techniczna                        

lub zawodowa podpunkt 1.3.3.2.2. dysponują lub będą dysponowali co najmniej 5 (pięcioma) osobami 

posiadającymi aktualne zaświadczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) potwierdzające 

uprawnienia do prowadzenia prac pod napięciem w zakresie urządzeń rozdzielczych i linii kablowych niskiego 

napięcia... 

zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza aby uprawnienia do prowadzenia prac pod napięciem                  

w zakresie urządzeń rozdzielczych i linii kablowych niskiego napięcia były wydane przez instytucję inną                       

niż Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (dopuszcza, nie wymaga), aby Wykonawcy dysponowali co najmniej                              

5 (pięcioma) osobami posiadającymi aktualne zaświadczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)                    

lub innej równoważnej instytucji (w szczególności: ENEA, ENERGA itd.) potwierdzające uprawnienia do 

prowadzenia prac pod napięciem w zakresie urządzeń rozdzielczych i linii kablowych niskiego napięcia.  

 

Zamawiający wyznacza nowe terminy w postępowaniu: 

- składanie ofert: 31.07.2018 r. , godz. 09:30 

- otwarcie ofert: 31.07.2018 r., godz. 10:00. 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

DYREKTOR SPSK-2 

podpis w oryginale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

Tel. 91 466 10 88 


