Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nasz znak : ZP.271- 109.15/2016

Kraków, dnia 4 maja 2016 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44
Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65
FAX
12 644-47-56
e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl
NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

„ Przebudowę i termomodernizację pawilonu A/A1 w Szpitalu Specjalistycznym im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ”
(ZP 15/2016) wg rozdzielnika
PISMO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone
przez uczestnika postępowania.
1.Pytanie
Prosimy o przekazanie rysunków projektu wykonawczego instalacji c.o. - brak w
materiałach dołączonych do postępowania przetargowego.
Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunki projektu wykonawczego
instalacji c.o., będące załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
2. Pytanie
Proszę o sprecyzowanie danych dla elementu „projektowany węzeł c. went.”
przedstawionego na rysunku nr 1 „Instalacje c.o. i c. went. Projekt budowlany. Rzut
piwnic”- brak
Odpowiedź: Projektowany węzeł c.went. wyposażony w licznik ciepła dobrany w części
opisowej projektu oraz zawory odcinające i filtr.
3. Pytanie
Proszę o potwierdzenie, czy likwidacja ew. hydrantów w części remontowanej nie ma
wpływu na ochronę p.poż. działającej części budynku.
Odpowiedź: hydranty w zakresie I, II pietra i poddasza zostały zaprojektowane zgodnie z
przepisami. W zakresie objętym koncepcją należy zaprojektować zgodnie z przepisami.
4. Pytanie
Proszę o udostępnienie zestawień materiałów instalacji wentylacji mechanicznej z
programu obliczeniowego wentylacji mechanicznej.
Odpowiedź: Zestawienie materiałów instalacji wentylacji mechanicznej stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający zmienia treść:
- SIWZ z dnia 15 kwietnia 2016 r.:
1. Punkt XII SIWZ „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 10 maja 2016 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”
2. Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 10 maja 2016r. o godz.
12.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.
ZATWIERDZIŁ:
dr med. Zbigniew J. Król
Dyrektor Szpitala

