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        Gryfino, dnia 9 maja  2018 r. 
 
RI.2720.05.2018.SD         
 
 
 
        

 
 
Uczestnicy postępowania 

       wszyscy 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do 
Zamawiającego w dniu 02.05.2018 w związku z ww. postępowaniem: 
 
Pytanie nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści kolumny o przekrojach ramion innych niż w opisie? Np. przekrój 
prostokątny, kwadratowy, okrągły? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono go w 
dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy zgodnie z pozycją „Urządzenia i sprzęt 
wymagający przygotowania przyłączenia do instalacji na etapie realizacji budowy” str. 106 i dalsze w 
części opisowej dokumentacji projektowej. Wskazanie charakterystyki urządzeń i sprzętu w tej części 
ma za zadanie sprecyzowanie wymagań przyłączy/instalacji ew. rozwiązań konstrukcyjnych, jakie 
mają zostać wykonane na etapie realizacji prac budowlanych względem planowanych dostaw 
wyposażenia na etapie późniejszym. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości ramienia za pomocą śruby napędzanej elektrycznie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono go w 
dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy zgodnie z pozycją „Urządzenia i sprzęt 
wymagający przygotowania przyłączenia do instalacji na etapie realizacji budowy” str. 106 i dalsze w 
części opisowej dokumentacji projektowej. Wskazanie charakterystyki urządzeń i sprzętu w tej części 
ma za zadanie sprecyzowanie wymagań przyłączy/instalacji ew. rozwiązań konstrukcyjnych, jakie 
mają zostać wykonane na etapie realizacji prac budowlanych względem planowanych dostaw 
wyposażenia na etapie późniejszym. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści panele o innych kształtach kloszy niż półkoliste? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono go w 
dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy zgodnie z pozycją „Urządzenia i sprzęt 
wymagający przygotowania przyłączenia do instalacji na etapie realizacji budowy” str. 106 i dalsze w 
części opisowej dokumentacji projektowej. Wskazanie charakterystyki urządzeń i sprzętu w tej części 
ma za zadanie sprecyzowanie wymagań przyłączy/instalacji ew. rozwiązań konstrukcyjnych, jakie 
mają zostać wykonane na etapie realizacji prac budowlanych względem planowanych dostaw 
wyposażenia na etapie późniejszym. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający będzie wymagał rur i złączek jako wyrobu medycznego? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający - zgodnie z dokumentacją projektową i częścią G dot. instalacji gazów medycznych - 
wymaga aby rurociągi miedziane i system złączek do gazów medycznych dostarczane były jako 
odrębny wyrób medyczny zgodnie z przepisami i normami przywołanymi w tej części dokumentacji 
projektowej, włącznie z opisanym standardem cechowania.  
 


