
 
 

 

 
 

 

DZ.271.89. 1132  .2022       Kraków 09.11. 2022 

                                                                                                          

Dział Zamówień Publicznych 

tel. 0-12 614 25 34 

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 

 

dotyczy: DZ.271.89.2022 Modernizacja dachu Pawilonu A-III 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, 

powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały 

zadane następujące pytania: 

 

1.  W związku z koniecznością organizacji placu budowy Wykonawca zwracam się z 

prośbą o informację odnośnie przewidywanego obszaru placu budowy. Czy 

zamawiający przewiduję składowiska materiału przy obiekcie czy  i innej lokalizacji 

na  terenie szpitala ?   

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do składowania materiałów w miarę 

możliwości jak najbliżej obiektu Pawilonu A-III.  Udostępniony teren Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić do stanu (nie pogorszonego) przed przekazaniem do 

składowania materiałów.  

 

2.  Proszę o informację czy  modernizowany pawilon A-III będzie użytkowany w 

czasie modernizacji ? Jeśli tak, czy Zamawiający przewiduję pracę na obiekcie 

czynnym. W razie takiej konieczności Wykonawca sygnalizuję konieczność 

wykonania odpowiedniego rusztowania ochronnego oraz odpowiednich daszków 

zabezpieczających dla osób postronnych.   

Odpowiedź: 

Tak - Zamawiający będzie użytkował Pawilon A-III. Wykonawca powinien wykonać 

odpowiednie rusztowania ochronne oraz odpowiednie daszki zabezpieczające dla 

osób postronnych.   
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3.  Proszę o informację czy Zamawiający przewiduję udostępnienie Wykonawcy 

dostęp do mediów (prąd, woda, ścieki) ?   

Odpowiedź: 

Tak - Zamawiający udostępni media z Pawilonu A-III.  

 

PRZEDMIAR:   

1.  Zgodnie z załączonym nadzorem autorskim NR 1 proszę o uzupełnienie 

przedmiaru inwestorskiego o pozycję dotyczącą demontażu oraz wymiany podbitki 

na nową. Brak tej pozycji w przedmiarze.   

Odpowiedź: 

Zgodnie z Nadzorem nr 1  w ramach prac związanych z wymianą pokrycia 

dachowego należy również w całości wymienić drewnianą podbitkę, z zachowaniem 

warunków opisanych w pkt. II pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 

1377/20211 z 27.12.2021r. Prace te objęte są przedmiotem zamówienia i należy je 

wykonać, tj. wymienić 100% podbitki drewnianej na nową. Prace te Wykonawca 

powinien ująć w swojej ofercie. 

   

 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:   

4. Proszę o potwierdzenie, iż drewniana konstrukcja więźby dachowej nie wymaga 

dodatkowej  ochrony przeciwpożarowej a poddasze obudowy w klasie szczelności 

ogniowej.    

Odpowiedź:  

Zakresem zadania jest objęty remont a nie np. przebudowa dachu. Nie ma potrzeby 

zabezpieczać dachu p.poż. w sposób inny niż wskazano to w projekcie. Wszystkie 

elementy więźby należy zaimpregnować środkami ochrony biologicznej i 

przeciwogniowej. 

 

5. Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduję się dodatkowych elementów 

wyposażenia na dachu jak np. drabinek komunikacji (dla serwisantów), śniegołapów, 

zabezpieczeń przed wpadającymi liśćmi itp.   



 
 

 

 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potrzebuje dodatkowych elementów.  

  

 INSTALACJE SANITARNE/ELEKTRYCZNE:   

6. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie 

(szczelne) urządzeń zlokalizowanych na poddaszu modernizowanego budynku 

(serwer, jednostki klimatyzacyjne itp.)   

Odpowiedź: 

Tak Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie (szczelne) urządzeń 

zlokalizowanych na poddaszu modernizowanego budynku (serwer, jednostki 

klimatyzacyjne itp.)   

 

Obowiązujący termin składania i otwarcia ofert  

Termin składania ofert: 17/11/2022 gdz: 09:00 

Termin otwarcia ofert: 17/11/2022  gdz: 09:30 

 

 

Zatwierdził:  

mgr inż. Adrian Żak – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 


