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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 zapytania złożone przez uczestnika postępowania. 

I.  Pytanie 
Klimatyzacja  serwerowni   pomieszczenia  C220,  brak  jakichkolwiek  wytycznych  i  dokumentacji  
projektowej - co należy wycenić?
Odpowiedź:
Należy  uwzględnić  koszt  instalacji,  montażu  i  uruchomienia  kompletnego  urządzenia  (split  + 
chłodnica), wraz z wykonaniem instalacji połączeniowej z rur miedzianych pomiędzy poszczególnymi 
elementami.  Przy dobieraniu mocy instalowanego klimatyzatora należy uwzględnić kubaturę i oraz 
moc  urządzeń  aktywnych  komputerowych  zainstalowanych  w  pomieszczeniu.  Przy  instalowaniu 
klimatyzatora  należy uwzględnić odprowadzenie skroplin z klimatyzatora  i  odprowadzić je w taki 
sposób, aby nie powodować zamakania której ze ścian budynku.

II. Pytanie
Pomieszczenie  UPS  –  czy  w  wycenie  należy  uwzględnić  konieczność  klimatyzacji  tego 
pomieszczenia,  jeżeli tak to jakie rozwiązanie?
Odpowiedź:
W pomieszczeniu  UPS  a  należy  przewidzieć  instalację  klimatyzatora  (split  +  chłodnica),  wraz  z 
wykonaniem instalacji połączeniowej z rur miedzianych pomiędzy poszczególnymi elementami.  Jest 
to konieczne w celu zapewnienia poprawnego działania UPS – a oraz zapewnienia prawidłowych 
warunków eksploatacji akumulatorów żelowych ( nieprzekraczalna temperatura 25° C ).

III. Pytanie
Czy należy wycenić w ofercie dostawę i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w toaletach 
jeżeli tak, to w której pozycji?
Odpowiedź:
Tak. Przedmiar robót „ Architektura i konstrukcja – Adaptacji pomieszczeń dla Działu Administracji 
os. Młodości”
Wyposażenie strona 3 poz. 1.2.3.4.5

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

IV. Pytanie
W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących remontu budynku  
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  dot.  Aranżacji  holu  na  I  piętrze  wraz  z  
wymianą  światłowodu,  montażem  klap  dymowych  i  czujek  ppoż.,  część  ogólna,  pkt.  14.I.1b  
wskazano konieczność montażu klap dymowych na klatkach schodowych w ilości 2 szt. (pkt. 3.12  
przedmiaru robót). W w/w  dokumencie brak jest obliczeń powierzchni czynnej klap dymowych dla  
poszczególnych klatek schodowych wraz z napowietrzaniem.
Proszę  o  wskazanie  powierzchni  czynnej  poszczególnych  klap  dymowych  oraz  sposobu  
napowietrzania klatek dymowych.
Odpowiedź:
Należy przyjąć klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania 5% powierzchni klatki schodowej 
wraz z napowietrzaniem 
Klatka nr 1 – od strony windy chirurgicznej 1m2  czynnej powierzchni klapy dymowej
Klatka nr 2 – od strony holu Głównego 1m2  czynnej powierzchni klapy dymowej

Jednocześnie działając na podstawie  art. 38 ust. 4 w/w  ustawy Dyrekcja Szpitala dokonuje 
modyfikacji  załącznika nr 4 – projekt umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. 
Dodaje się § 18 a w brzmieniu:
W razie  wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży w 
interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.

Ponadto Dyrekcja Szpitala informuje,że w pkt. VIII. 4.3) nastąpiła omyłka pisarska , punkt ten 
powinien brzmieć następująco: Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie 
był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  ustalono na dzień 31 maja 2010 r. godzina 11.00
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 31 maja 2010 r. godzina 11.30
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