
 

 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/2 

 

 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/15/2011/5  Korfantów dnia: 2011-09-13 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-09-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: Przebudowa pomieszczeń pawilonów szpitalnych na izbę przyjęć, 

diagnostykę obrazowa i dział farmacji. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podatku VAT 8% w ofercie na instalację gazów 

medycznych i pozwoli na określenie ceny ofertowej w rozbiciu na elementy robót objęte 

stawką 23 % i 8% 

 

Cena netto (instalacja gazów medycznych) ……..zł 

Stawka VAT (instalacja gazów medycznych) 8% 

 

Cena netto (zadanie budowlano-instalacyjne) ……..zł 

Stawka VAT (zadanie budowlano-instalacyjne) 23% 

 

Cena netto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł 

Cena brutto na wykonanie zadania (ogółem) …………zł 

 

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych są wyrobem medycznym podlegającym 

zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych w oparciu o Dyrektywę Medyczną Unii 

Europejskiej 93/42/EEC. Oznacza to, że dostawa instalacji gazów medycznych (systemu 

rurociągowego dla gazów medycznych) uznanych za wyrób medyczny podlega 

opodatkowaniu stawką w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT). 

Możliwość przedstawienia ceny oferty z wyszczególnieniem dwóch stawek VAT pozwoli na 

zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
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Zamawiający zmienił Załącznik nr 2 do SIWZ – dostępny na stronie Zamawiającego 

www.bip.ocr.pl.  

 

2. Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 

2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027 § 3) "System rurociągowy do gazów 

medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12 , i jak każdy wyrób 

medyczny, aby mogł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach 

Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach 

Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający 

żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów 

Medycznych dla instalacji gazów medycznych? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wymaga złożenia w ofercie w/w certyfikatów. 

 

3. W przedmiarze gazów medycznych w pozycji nr 19 występuje „Panel centralnego 

zasilania Pneumat.  Składa się z następujących komponentów:- pneumatycznego systemu 

przełączania, - zespołu redukcyjnego - i baterii butlowych wysokiego ciśnienia” w ilości 4 

kpl, natomiast agregat próżniowy występuje w pozycji nr 18 przedmiaru.  Zgodnie z 

projektem instalacji gazów medycznych źródłem dla podtlenku azotu, tlenu oraz sprężonego 

powietrza będą rozprężalnie tych gazów. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 19 należy 

wycenić 3 kpl rozprężalni dla podtlenku azotu, tlenu oraz sprężonego powietrza.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

W przedmiarze gazów nastąpiła pomyłka. Należy przyjąć 3 komplety paneli centralnego 

zasilania w gazy medyczne.  

 

4. W przedmiarze gazów medycznych zaniżono ilość złączek oraz połączeń lutowanych. 

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić powyższe materiały zgodnie z 

projektem gazów medycznych. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

W ofercie należy wycenić instalacje gazów medycznych opierając się przede wszystkim na 

projekcie gazów medycznych którym zawarto szczegółowe informacje. Przedmiar stanowi 

jedynie zarys do wyceny bez szczegółowych elementów składowych. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl w zakładce 

pytania i odpowiedzi. 
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