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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Adaptację pomieszczeń administracji w budynku Głównym oraz w budynku w os. Młodości 10 dla 
potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

(ZP 11/2010) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytanie złożone przez uczestnika postępowania. 

I.  Pytanie 
W opisie technicznym specyfikacji w punkcie 7 występują  pozycje:
1. wykonanie instalacji monitoringu ppoż. w budynku C;
2. wykonanie instalacji monitoringu ppoż. w budynku na os. Młodości
Jednakże ww. pozycji nie ma uwzględnionych w kosztorysach – czy w związku z powyższym należy  
wycenić te usługi, jeżeli tak to w których miejscach w kosztorysach należy je wpisać?
Odpowiedź:
Informujemy, że:
1. wykonanie instalacji monitoringu p/pożarowego w budynku C – istnieje już zainstalowana centrala 
sygnalizacji pożaru serii IGNIS 4000 do której należy podłączyć wykonywaną instalację sygnalizacji 
pożaru (ujęto w przedmiarze robót),
2.  wykonanie  instalacji  monitoringu  p/pożarowego  w  budynku  os.  Młodości  –  przewidziano 
zainstalowanie w przedmiarze robót instalację i programowanie centrali sygnalizacji pożaru (pozycja 
1.29) i w tej pozycji należy ująć instalowanie centrali oraz jej programowanie zgodnie z punktem 7 
specyfikacji opisu technicznego.

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano  
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje  
się wiążąca.

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian. 

Z poważaniem,
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