
 

 1

                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin 27-04-2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/42/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w czynnym budynku 
szpitala robót budowlanych polegających na przebudowie Sali operacyjnej Kliniki Kardiochirurgii 
SPSK-2. 
 
 

WYJAŚNIENIE NR 1  
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Czy dostawa kolumny laparoskopowej wchodzi w zakres zamówienia?  
Odpowiedź: 
Dostawa kolumny laparoskopowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 2 
Czy dostawa kolumn chirurgicznej i anestezjologicznej wchodzi w zakres zamówienia? 
Odpowiedź: 
Dostawa kolumn chirurgicznej i anestezjologicznej nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 3 
Czy kolumny na sali operacyjnej oraz ścienna rezerwa gazów medycznych mają być zasilane z jednej 
tej samej skrzynki zaworowo-kontrolnej, czy ze względów bezpieczeństwa by zapewnić ciągłość 
dostaw gazów medycznych (np. w przypadku uszkodzenia węży w kolumnach), z dwóch niezależnych 
obwodów: skrzynka zaworowo-kontrolna dla kolumn i osobna skrzynka zaworowo-kontrolna dla 
rezerw ściennych?  
Odpowiedź: 
Mają być zasilane z dwóch niezależnych obwodów: skrzynka zaworowo-kontrolna dla kolumn i 
osobna skrzynka zaworowo-kontrolna dla rezerw ściennych. 
 
Pytanie nr 4 
Do sali przygotowania pacjenta doprowadzony jest podtlenek azotu, czy zamawiający wymaga by do 
sali operacyjnej również doprowadzić podtlenek azotu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie nr 5 
Czy kolumny na sali operacyjnej oraz ścienna rezerwa gazów medycznych mają być zasilane z jednej 
tej samej skrzynki zaworowo – kontrolnej, czy ze względów bezpieczeństwa, by zapewnić ciągłość 
dostaw gazów medycznych (np. w przypadku uszkodzenia węży w kolumnach), z dwóch niezależnych 
obwodów: skrzynka zaworowo – kontrolna dla kolumn i osobna skrzynka zaworowo – kontrolna dla 
rezerw ściennych? 
Odpowiedź: 
Mają być zasilane z dwóch niezależnych obwodów: skrzynka zaworowo-kontrolna dla kolumn i 
osobna skrzynka zaworowo-kontrolna dla rezerw ściennych. 
 
Pytanie nr 6 
Do sali przygotowania pacjenta doprowadzony jest podtlenek azotu. Czy Zamawiający wymaga by do 
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Sali operacyjnej również doprowadzić podtlenek azotu? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie wymaga. 
 
Pytanie nr 7 
Czy kolumna laparoskopowa wchodzi w zakres zamówienia? 
Odpowiedź: 
Dostawa kolumny laparoskopowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 8 
Czy w istniejącym stropie laminarnym, który pozostaje bez zmian, należy wymienić filtry absolutne 
na nowe, czy pozostawić stare? 
Odpowiedź: 
Należy wymienić filtry absolutne na nowe. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

          Z poważaniem 
 


