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Nasz znak : DOP – ZP 17/ 129/13                                                  Kraków, dnia 17 maja  2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Przebudowa dachów Pawilonu C Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego 

im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" 
(ZP 17/2013)

Na podstawie art. 38 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  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 uczestników postępowania.

Pytanie : 
1. Czy inwestor posiada wytyczne konserwatorskie dotyczące planowanego remontu, czy dopiero 
występować będzie o nie firma która wygra przetarg? 
Odpowiedź: Inwestor nie posiada, ma wystąpić firma , która wygra przetarg. 

Pytanie :
2. Czy inwestor posiada mapę do celów projektowych - czy mapę będzie zlecała i za nią płaciła firma 
która wygra przetarg? 
Odpowiedź: Inwestor  posiada mapę do celów projektowych.

Pytanie :
3. Czy inwestor posiada aktualną dokumentację inwentaryzacyjną obiektów czy ma ją przygotować 
firma która wygra przetarg? 
Odpowiedź: Inwestor nie posiada, ma wykonać firma która wygra przetarg.

Pytanie : 
4. Co w przypadku kiedy nie ma jeszcze wytycznych konserwatorskich i konserwator da warunki 
odbiegające pod względem materiałowym, zakresowym i technologicznym jaki inwestor sobie założył 
- np. blacha miedziana zamiast ocynkowanej? 
Odpowiedź:   Warunki  pod względem materiałowym,  zakresowym i  technologicznym muszą być 
spójne z materiałem istniejącym. 

Pytanie :
5. Odnośnie samego zakresu: 
a) co z zabezpieczeniami p.poż. konstrukcji więźby dachowej - w siwz jest mowa o zabezpieczeniu 
grzybobójczym a budynki są w klasie B, a to powoduje wymóg by elementy konstrukcyjne dachu 
zabezpieczyć do klasy R30?; 
Odpowiedź:  Zabezpieczenia konstrukcji drewnianej mają być przeciwgrzybiczne i ognioodporne.  
W SIWZ z dnia 26 kwietnia 2013 r. pkt. III.  1 Pawilon C, Pawilon G i Pawilon E (Str. 2 i 3)  dot. 
"roboty budowlane" dopisuje się po słowach (...) wraz z impregnacją grzybobójczą (...) słowo: 
 "i ognioodporną " .
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b) w siwz opisano, że sprawy zabezpieczenia p.poż. zostały już zrealizowane - czy jest zatem potrzeba  
demontażu i powtórnego montażu jakiś elementów, które są już zamontowane – np. klapy dymowe 
nie ma ich na rysunkach?; 
Odpowiedź:  Nie zachodzi konieczność demontażu i powtórnego montażu elementów p.poż. 

c) nie poruszono kwestii samej instalacji p.poż. którą trzeba zabezpieczyć - wyłączyć a potem 
uruchomić - co z czujkami na czas budowy kto je ma ściągnąć i zamontować? - czy administrator sieci 
bezpłatnie to zrobi, czy wykonawca za to płaci?; 
Odpowiedź:  Pod powierzchnią dachu nie występują czujki.

d) co ze sprawą oddzielenia p.poż. strychu od pozostałej części budynku (z rysunków i opisu nie 
wynika) czy już jest czy trzeba przewidzieć - nowe ściany i drzwi p-poż?; 
Odpowiedź:  Strych od budynku jest oddzielony.

e) w opisie przewidziano wymianę istniejącej zawilgoconej izolacji termicznej - w zakresie tego nie 
ma - jak oszacować rozbiórkę i utylizację?; 
Odpowiedź:   Dot.  budynku  C  pkt  1.11  -  1.12  -"zakres  robót"  (2,30,  2,31  izolacje  cieplne  i  
przeciwgrzybiczne)

f) czy elementami konstrukcyjnymi z betonu monolitycznego są tylko czapki kominowe czy jest 
jeszcze coś?; 
Odpowiedź:  Tylko czapki kominowe.

g) siwz zakłada uzupełnienie elementów płyt balkonowych - czy traktować to tak jak w zakresie jako 
analogię do naprawy gzymsów gdyż w siwz opisano to jako oddzielne zadanie a balkonów nie widać 
na żadnym z rysunków (to samo dotyczy tynków - jaki rodzaj przewidzieć i co na to konserwator?)?; 
Odpowiedź: Należy traktować jako analogię do naprawy gzymsów. 
Zamawiający z  SIWZ z dnia 26 kwietnia 2013 r. pkt. III. 1 Pawilon G i Pawilon E (Str. 3) "roboty  
budowlane" wykreśla się zapis "płyt balkonowych" .
 
h) w zakresach robót nie porusza się sprawy wykonania zabezpieczenia pomieszczeń na czas prowadzenia robót 
o czym wspomina się w opisach - jest to przecież ważna sprawa, którą według nas trzeba wycenić?. 
Odpowiedź: Wykonanie zabezpieczenia  pomieszczeń na czas prowadzenia robót mieści się w 
zakresie robót ujętych w SIWZ i leży po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 1 - Pawilon G :
"zakres prac"  w pkt. 2,6 - "KNR 401/412/4 - wymiana elementów, konstrukcyjnych dachu, murłaty i 
podwaliny - murłaty w całości     " 
na :
"zakres prac"  w pkt. 2,6 - "KNR 401/412/4 - wymiana elementów, konstrukcyjnych dachu, murłaty i 
podwaliny - murłaty w  40 % ".
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Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 23 maja 2013 r. 10:30, termin otwarcia ofert : 23 maja 2013 r.  godz. 11:00.
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