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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Kraków, dn. 20.05.2022 r. 

 

Dotyczy:  Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. 

Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej 

sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. 

Znak postępowania A.I.271.1.5.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

MODYFIKACJA WZORU UMOWY 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu 

wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1  

 

Pytanie:  

1. Na kondygnacji poddasza np. rys. nr 7 ARCH, pojawia się informacja o „projektowanych schodach 

strychowych, ognioodpornych EI60” – 3 kpl. W opisie projektu, zestawieniach stolarki, brak informacji o 

tego typu elementach. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiarów. 

Odpowiedź:  

Należy wycenić 3 sztuki wyłazu schodowego p.poż. EI60 o wymiarze 70 x 90 cm. 

 

Pytanie:  

2. Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie urządzeń automatów stolarki drzwiowej opisanych 

oznaczeniami AL1, AL2, AL3, AL4. Prosimy o wskazanie sugerowanych urządzeń. Np. czy drzwi AL4 mają 

być tylko monitorowane przez system SSP i być wspierane siłownikiem ramieniowym? Prosimy 

o uzupełnienie informacji czy wszystkie drzwi mają się otwierać, zamykać automatycznie, czy może są drzwi 

które mają być otwierane za pomocą przycisków. Czy należy wyposażyć drzwi skrzydłowe w czujniki 

zabezpieczające rozpoznawające przeszkodę? 

Odpowiedź:  

Drzwi Al1 i AL2 (wejściowe do budynku) uruchamiane na fotokomórkę (na wypadek pożaru otwierają się 

automatycznie i pozostają w pozycji otwartej). Drzwi AL3 (na wypadek pożaru otwierają się automatycznie 

i pozostają w pozycji otwartej) i AL4 (do sal chorych) uruchamiane na przycisk. Drzwi AL4 mają być 

monitorowane przez system SSP i być wspierane siłownikiem ramieniowym. Drzwi skrzydłowe i przesuwne 

należy wyposażyć w czujniki zabezpieczające rozpoznawające przeszkodę. 

 

Pytanie:  

3. Prosimy o potwierdzenie lokalizacji stacji transformatorowej zgodnie z rysunkiem IE_RYS_00. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie:  

4. W opisie projektu ARCH, dotyczącej stolarki okiennej nie ma informacji o potrzebie zastosowani 

szklenia bezpiecznego natomiast w zestawieniu stolarki już taka informacja się pojawia. Prosimy 

o potwierdzenie zastosowania szkła bezpiecznego P2 w stolarce okiennej oraz jeżeli tak to ma to być szkło 

bezpieczne jednostronne, dwustronne oraz prosimy o wskazanie w których oknach należy zastosować takie 

szklenie. 
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Odpowiedź:  

Szkło bezpieczne P2 należy zastosować w ściankach szklanych i drzwiach z przeszkleniem, w stolarce 

okiennej nie ma zalecenia o stosowaniu szkła bezpiecznego P2. 

 

Pytanie:  

5. Z przedstawionych przedmiarów wynika, że należy wymienić całość obróbek blacharskich na 

elewacji budynku włączenie z parapetami i gzymsami. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego 

konieczności wymiany wszystkich elementów. Prosimy o wskazanie jaką grubość blachy należy przyjąć do 

wyceny. Czy wystarczająca będzie grubość 0,5 mm ? 

Odpowiedź:  

Należy przyjąć grubość blachy 0,7 mm, wyceniono wszystkie obróbki, ale nadzór konserwatorski może 

zadecydować o pozostawieniu niektórych elementów. 

 

Pytanie:  

6. W związku z zaprojektowanymi urządzeniami tj. agregat wody lodowej, zewnętrzna jednostka 

klimatyzacji, które mają zostać ulokowana na zewnątrz na poziomie ziemi, czy Zamawiający nie przewiduje 

wykonania ogrodzenia urządzeń?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie:  

7. Czy przy pracach związanych z wykonaniem sięgacza należy uwzględnić przerobienie istniejącego 

chodnika i obniżenie, wyprofilowanie krawężnika? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie projektu 

i przedmiarów o odpowiednie opisy robót do wykonania. 

Odpowiedź:  

Należy obniżyć krawężnik na odcinku 10 mb do wysokości 5 cm. 

 

Pytanie:  

8. W nawiązaniu do prac związanych z wykonaniem sięgacza, prosimy o udostępnienie projektu sieci 

kanalizacji wraz z profilem wysokościowym instalacji, która przebiega przez teren objęty zakresem prac. 

Prosimy również o informacje, na jakiej głębokości znajduje się kabel zasilający, który przebiega przez 

planowaną część ściągacza. 

Odpowiedź:  

Wykop pod sięgacz w rejonie uzbrojenia należy prowadzić ręcznie, projektant nie robił wykopów 

kontrolnych. 

 

Pytanie:  

9. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy pod warunkiem zawieszającym, uzależnionym od 

uzyskania decyzji o dofinansowaniu Projektu Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej 

i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego 

w kontekście pandemi Covid-19 ze środków Unii Europejskiej oraz podpisania przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2021, OŚ 14 REACT-UE dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU 

dla zdrowia. Które zamierzał przeznaczyć na jego realizację nie zostaną mu przyznane. 

W związku z powyższym: 

a) Czy Zamawiający uzyskał już decyzje o dofinansowaniu? Jeżeli nie, kiedy Zamawiający spodziewa 

się uzyskać decyzję o dofinansowaniu w sprawie przyznania ww. środków?  

Odpowiedź:  

Zamawiający jeszcze nie uzyskał. 

b) Czy możliwe będzie przekazanie placu budowy przed uzyskaniem dofinansowania?  

Odpowiedź:  

Nie będzie możliwe. 

c) Prosimy o określenie czy możliwe będzie bezpośrednio po podpisaniu umowy, a przed uzyskaniem 

dofinansowania zatwierdzanie kart materiałowych? 

Odpowiedź:  

Nie będzie możliwe. 
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d) Prosimy o podanie daty lub przedziału czasowego, w którym umowa przestanie być zawieszona, gdyż 

przy obecnych zapisach realizacja pierwszego etapu może trwać zarówno siedem miesięcy jak i jeden dzień. 

Określenie zakończenia poszczególnych terminów określonych w par. 5 ust. 1 Umowy jest sprzeczne 

z brzmieniem art. 436 ust. 1 PZP. 

Odpowiedź:  

Strony umowy określą w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” szczegółowe terminy wykonania 

zamówienia. 

Data planowanego podpisania umowy o dofinansowanie: w czerwiec - lipiec. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapis § 5 ust. 1 wzoru umowy 

w następujący sposób: 

„1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

a) termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy robót. 

b) termin zakończenia realizacji etapu 1: nie później niż do 31.12.2022 r. 

c) termin zakończenia realizacji etapu 2: do 7 miesięcy od dnia zakończenia etapu 1”. 

 

Uzasadnienie. 

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie  

i podpisania umowy z instytucją finansującą. Podanie terminu w dniach/miesiącach w odniesieniu do etapu I 

realizacji robót budowlanych nie jest możliwe na etapie postępowania przetargowego, gdyż nie jest znana 

data początkowa. Wskazany termin realizacji zakończenia etapu I wynika ze złożonego Harmonogramu 

zapotrzebowania na środki w ramach projektu nadzwyczajnego działanie 14.1. RPO WM. 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje pkt 4.20 SWZ, który przyjmuje 

brzmienie 

„Wymagany termin wykonania zamówienia:  

a) termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy robót. 

b) termin zakończenia realizacji etapu 1: nie później niż do 31.12.2022 r. 

c) termin zakończenia realizacji etapu 2: do 7 miesięcy od dnia zakończenia etapu 1. 

Jako termin zakończenia robót uznaje się datę uzyskania prawomocnej decyzji o dopuszczeniu obiektu 

będącego przedmiotem umowy do użytkowania”. 

 

Pytanie:  

10. Czy Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego w okresach miesięcznych za 

poszczególne etapy o których mowa w § 7 ust. 3? Czy zapisy § 11 są bezwzględnie stosowane 

i Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia tylko dwóch faktur z terminem płatności 60 dni, z czego 

wynikałoby otrzymanie pierwszej transzy wynagrodzenia za ukończenie I etapu dopiero na koniec lutego 

2023? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dokonuje zmiany w treści umowy w tym zakresie. 

 

ZESTAW 2  

 

Pytanie:  

1. Prosimy o załączenie kart doborowych central wentylacyjnych, oraz agregatów wody lodowej? 

Odpowiedź:  

Na stronie nr 14 i 17 opisu inst. wentylacji mechanicznej, w zestawieniu podstawowych materiałów 

i urządzeń znajdują się podstawowe dane (informacje) dot. agregatów wody lodowej. 

 

Pytanie:  

2. Prosimy o podanie rodzaju/typu/nazwy dachówki jaką należy zastosować ?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z opisem  technicznym do projektu budowlanego: „przewiduje się wymianę dachówki na tożsamą”. 

Ponadto w Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytków jest zapis wskazujący, aby „na etapie 

wykonawczym uzgodnić z MKZ rodzaj i kolorystykę dachówki. 

Pytanie:  
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3. Prosimy o informację, czy w zakresie wyceny należy uwzględnić wyposażenie opisane w załączniku 

nr 10 do dokumentacji ? 

Odpowiedź:  

Wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 

 

ZESTAW 3  

 

Pytanie:  

W przedmiarze Roboty Budowlane, dział 8 Stolarka występują rozbieżności w ilościach m2 względem 

zestawienia zamieszczonego w projekcie. Prosimy korektę przedmiaru, lub informację, że do wyceny należy 

przyjąć ilości ujęte w projekcie. 

Odpowiedź:  

Należy posługiwać się przedmiarem. 

 

ZESTAW 4  

 

Pytanie:  

1. Składamy zapytanie o kpl. pytań jak do I postępowania przetargowego . Czy odpowiedzi udzielone w I 

postępowaniu są obowiązujące ? Jeśli tak to proszę o uwzględnienie odpowiedzi w przedmiarach. 

Odpowiedź:  

Zamawiający prowadzi nowe, odrębne postępowanie, opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do 

postępowania nr A.I.271.1.5.2022.  

 

Pytanie:  

2. Po udzieleniu odpowiedzi jak w pytaniu 1, prosimy o uwzględnienie ilości prac przy remoncie dachu 

(rozbiórki, odtworzenie ścian bocznych i obróbek blacharskich przy wykuszach, obróbek przy rynnach 

leżących, które pominięto w odpowiedziach I etapu i nie uwzględniono w przedmiarach (pominięto około 

302 m2 obróbek). 

Odpowiedź:  

Zamawiający dołącza do udzielonych odpowiedzi poprawione przedmiary robót. 

 

Pytanie:  

3. Proszę o uwzględnienie prac rozbiórkowych i odtworzeniowych w części określonej jako wykonana, 

a w której należy wykonać prace instalacyjne i odtworzeniowe po tych pracach ( I piętro i parter). 

W związku z koniecznością wykonania prac na użytkowanych salach I p części nie objętej przetargiem, 

prosimy o podanie sposobu przeprowadzenia prac (wyłączenie na około 2 miesiące z użytkowania). 

Odpowiedź:  

Zakres prac obejmuje przyłączenie instalacji wod – kan II pietra w poziomie I piętra. Zgodnie z projektem 

umowy §2 pkt.6 Wykonawca przyjmuje, że w/w prace wykonywane będą w obiekcie czynnym mieszczącym 

jednostki organizacyjne szpitala. Wykonawca uwzględnił w oferowanej cenie wszelkie uciążliwości 

i utrudnienia związane z realizacją budowy na terenie czynnego obiektu służby zdrowia – a w szczególności 

konieczność uzgadniania technologii i organizacji prac z Zamawiającym dla zachowania funkcjonalności 

obiektu i bezpieczeństwa pacjentów i personelu. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia z użytkowania sal I piętra w części nie objętej 

przetargiem poza czas niezbędny na wykonanie robót budowlanych. 

 

Pytanie:  

4. Brak klap rewizyjnych w suficie podwieszanym których Zamawiający nie przewiduje, a które są 

niezbędne dla serwisowania instalacji (klapy p.poż). 

Odpowiedź:  

Sufity podwieszone kasetonowe nie wymagają klap rewizyjnych, obudowy gipsowe kanałów wentylacyjnych 

nie wymagają klap rewizyjnych ponieważ nie występują  w nich elementy regulacyjne. 

 

Pytanie:  

5. Proszę o udostępnienie rysunków będących załącznikami do Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony 

przeciwpożarowej. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dołącza do dokumentacji rysunki będące załącznikami do Ekspertyzy Technicznej stanu 

ochrony przeciwpożarowej – załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie:  

6. W związku z trudną sytuacją na rynku pod względem dostępności materiałów budowlanych i brakiem 

możliwości zakupu dachówki naturalnej marsylki, prosimy rozważenie możliwości demontażu, oczyszczenia 

i ponownego wbudowania dachówki z istniejącego pokrycia . Na obecnym etapie z firmy oferujące dachówki 

na pokrycie nie przyjmują zamówień do końca roku 2022 r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy, zgodnie z opisem  technicznym do projektu budowlanego: „przewiduje się 

wymianę dachówki na tożsamą”. Ponadto w Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytków jest zapis 

wskazujący, aby na etapie wykonawczym uzgodnić z MKZ rodzaj i kolorystykę dachówki. 

 

Pytanie:  

7. Czy istnieje konieczność wymiany obróbek blacharskich gzymsów pośrednich z uwagi na zachowanie ich 

w dobrym stanie ? (w znacznej ilości narusza tynki elewacji). 

Odpowiedź:  

Zgodnie z PB – w trakcie realizacji nadzór konserwatorski może zadecydować o pozostawieniu niektórych 

elementów - gzymsów pośrednich. 

 

Pytanie:  

8. Brak w przedmiarze montażu ław kominiarskich zgodnie z uzyskaną odpowiedzią na pytania oferentów (I 

etap), jednakże przepisy techniczne użytkowania obiektów użyteczności publicznej wymagają wbudowania 

systemu komunikacji  w postaci ław i stopni kominiarskich. 

Odpowiedź:  

Żaden komin na dachu nie będzie pełnił funkcji wylotu wentylacji grawitacyjnej, w związku z tym będzie 

zbyteczny nadzór kominiarski (niektóre kominy będą pełnić funkcję wylotu wywiewu wentylacji 

mechanicznej a to nie podlega nadzorowi kominiarskiemu). 

 

Pytanie:  

9. Czy ślusarka okienna w dobudówce i przewiązce podlega wymianie ? Jeżeli tak do proszę uzupełnienie 

przedmiaru robót do wykonania . 

Odpowiedź:  

Zgodnie z PB ślusarka okienna w dobudówce i przewiązce nie podlega wymianie. 

 

Pytanie:  

10. W przedmiarach przewidziano obudowę poddasza 1 x GK (411 m2) a wymagane winno być 2xGK do 

EI60. Proszę o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dołącza do udzielonych odpowiedzi poprawione przedmiary robót. 

 

ZESTAW 5  

 

Pytanie:  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze na roboty budowlane: 

1. W poz.33 powtarzają się nadproża. Obmiar niezgodny z projektem. Wg przedmiaru jest 134,46 m, 

natomiast wg projektu jest 91,64 m. 

2. Poz.35 belki stalowe rura 120x120x5 mm – wg przedmiaru 61,50 m, wg zestawienia w projekcie (rys.K8) 

14,40 m. 

3. Poz.36 belki stalowe rura 100x100x5 mm – wg przedmiaru 32,24 m, wg zestawienia w projekcie (rys.K8) 

26,16 m. 

4. Poz.36 belki stalowe rura 80x80x5 mm – wg przedmiaru 7,08 m, wg zestawienia w projekcie (rys.K8) 

13,16 m. 

5. Poz.47 Okna O1 – wg przedmiaru PVC, wg projekty drewniane. Ponadto wg przedmiaru mają szkło 

antisol, wg projektu nie. 

6. Poz.48 Okna O2 – wg przedmiaru PVC, wg projekty drewniane. 
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7. Poz.49 Okna O7 – wg przedmiaru PVC, wg projekty drewniane. Ponadto wg przedmiaru mają szkło 

antisol, wg projektu nie. 

8. Poz.58 Skrzydła drzwiowe D90* - wg przedmiaru 22 szt., wg zestawienia w projekcie 26 szt. wg rzutów 

27 szt. 

9. Poz.62 Ościeżnice do drzwi p.poż. – wg przedmiaru 13 szt., wg projektu 9 szt. 

10. Poz.63 Skrzydła drzwiowe p.poż. 1 – wg przedmiaru 5 szt., wg projektu 4 szt. 

11. Poz.64 Skrzydła drzwiowe p.poż. 1 – pozycja zdublowana. 

12. Poz.68 Skrzydła drzwiowe p.poż. 3 – wg przedmiaru drzwi płytowe 3 szt., wg projektu drzwi aluminiowe 

4 szt. 

13. Poz.87 Skrzydła drzwiowe p.poż. 4 – wg przedmiaru 2 szt., wg projektu 1 szt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dołącza do udzielonych odpowiedzi poprawione przedmiary robót. 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji (sprostowania) zapisu  

wzoru umowy. 

 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy w zakresie preambuły. 

Zapis: 

„Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Wartość zamówienia przekracza progi 

unijne określone w art. 3 ustawa Prawo zamówień publicznych. Numer postępowania: A.I.271.1.2.2022”, 

przyjmuje nowe brzmienie: 
 

„Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

A.I.271.1.5.2022. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 09:00. 

14.2.  
(…) 

 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 11:00.  

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 25 czerwca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszeń (dwa ogłoszenia) o zmianie ogłoszenia (modyfikacji) do 

portalu ezamowienia - 20/05/2022 r.  

 

 

 

  

Załączniki: 

- Przedmiary robót 
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Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

- Ekspertyza Techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej 
 

 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


