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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Kraków, dn. 25.05.2022 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 

 

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 kolejne pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1  

 

Pytanie:  

W przedmiarach udostępnionych jako załącznik do odpowiedzi z dnia 20.05.2022 nie uwzględniono 

następujących uwag:  

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. 

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. 

14. Ponadto brak w przedmiarze drzwi AL110 

Odpowiedź:  

Zamawiający publikuje przedmiary robót. 

 

ZESTAW 2  

 

Pytanie:  

1. Brak w przedmiarze rozebrania rynien dachowych ok. 127mb. Proszę o uzupełnienie przedmiaru . 
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Odpowiedź:  

Poz.1 przedmiaru robót dachowych. 

 

Pytanie:  

2. Brak w przedmiarze rozebrania obróbek dachowych ok. 735 m2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 

Odpowiedź:  

Zamawiający uzupełnia przedmiar. 

 

Pytanie:  

3. Nie policzone są w przedmiarze robót wymiana osłon blaszanych kominów. Czy będzie wykonywana ? 

Odpowiedź:  

Poz. 19’ przedmiar robót dachowych. 

 

Pytanie:  

4. Czy dźwigi osobowe będą wymieniane ? W przedmiarze jest tylko ujęty demontaż istniejących dźwigów . 

Jeżeli będą montowane nowe dźwigi, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót do wykonania i podanie 

parametrów dźwigów. 

Odpowiedź:  

Nie będą wymieniane. 

 

Pytanie:  

5. Nie policzone warstwy izolacyjne pod nowe wylewki cementowe. Proszę o uzupełnienie przemiaru robót 

do wykonania. 

Odpowiedzi:  

44 i 45 przedmiar robót budowlanych. 

 

Pytanie:  

6. Nie policzone skrobanie istniejących ścian przed malowaniem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót do 

wykonania 

Odpowiedź:  

Zamawiający uzupełnia przedmiar. 

 

Pytanie:  

7. W związku z brakiem odpowiedzi o zamianie dachówki - jaki będzie tok postępownia w trakcie realizacji 

jeżli na rynku brak będzie dachówki ?  Na dzień dzisiejszy z uwagi na nie jasną sytuację na rynku , firmy 

sprzedające dachówką nie przyjmują zamówień do końca 2022 roku . 

Odpowiedź:  

Decyzję tę może podjąć Inwestor w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków. 

 

Pytanie:  

8. Roboty dachowe - brak śniegołapów, brak systemu asekuracji, brak ław i stopni kominiarskich. Czy będą 

wykonywane ? Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót do wykonania. 

Odpowiedź:  

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

nadzór kominiarski. 

 

Pytanie:  

9. Obudowa poddasza - czy spełnia normy p-poż (nad pomieszczeniami użytkowymi EI60 konstrukcja 

dachu) ? 

Odpowiedź:  

Tak, spełnia. 

 

Pytanie:  

10. Po zdjęciu pokrycia dachu mogą wystąpić uszkodzenia - brak w przedmiarze odbudowy obudowy GK . 

Odpowiedź:  

Poz.10 przedmiaru robót dachowych. 
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Pytanie:  

11. Brak obudowy kanałów wentylacyjnych p-poż poddasza. Proszę o uzupełnienie przedmiaru . 

Odpowiedź:  

Kanały wentylacyne prowadzone są poniżej poddasza. 

 

Pytanie:  

12. Czy obróbki blacharskie mają być wykonanie z blachy tytan-cynk czy z bl. powlekanej - jak w 

dokumentacji projektowej ? 

Odpowiedź:  

Z blachy powlekanej. 

 

Pytanie:  

13. Co oznacza w opisie budowlanym projektu konieczność wykonania Opracowania Konserwatorskiego . 

Powinno być wykonane . 

Odpowiedź:  

Opracowane Konserwatorskie jest w materiałach przetargowych. 

 

Pytanie:  

14. Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dotyczących wypełnienia bruzd w ścianach po likwidacji 

ścianek działowych. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  

Jest w pozycji uzupełnienia tynków. 

 

Pytanie:  

15. Brak w przedmiarze nakładów na wyrównanie poziomów posadzek sąsiadujących pomieszczeń po 

rozebraniu ścianek działowych (różnice do kilku centymetrów). Proszę o uzupełnienie przedmiaru . 

Odpowiedź:  

Jeśli wystąpi taki problem i potwierdzimy jaka będzie jego skala wówczas podejmie się odpowiednie 

decyzje. 

 

Pytanie:  

16. Brak malowania stropów pod obudową z sufitu podwieszanego 60x60 cm - wymogi sanitarne . Proszę o 

uzupełnienie przedmiaru robót do wykonania .  

Odpowiedź:  

Poz. 128 przedmiar budowlany. 

 

Pytanie:  

17. Okna - czy mają być otwierane z poziomu posadzki ? 

Odpowiedź:  

Należy wykonać jak w projekcie. 

 

Pytanie:  

18. Demontaż urządzeń z zachowaniem gwarancji powinien być wykonywany tylko pod nadzorem 

Dostawcy. 

Odpowiedź:  

Urządzenia do demontażu nie muszą zachować gwarancji i będą poddane utylizacji. 

 

Pytanie:  

19. Z jakiego gatunku drewna ma zostać wykonana nowa stolarka? Wg wytycznych - z drewna litego, 

natomiast nie określono jego rodzaju ? Na rys. nr 20 znajduje się informacja o szkleniu szkłem bezpiecznym 

P2 - czy uwzględnić szkło obustronnie, czy jednostronnie bezpieczne?  

Odpowiedź:  

Drewno lite – np. sosna, okna szklić zestawami termoizolacyjnym – należy pominąć zapis o szkle 

bezpiecznym P2. 
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Pytanie:  

20. Proszę o podanie średnic rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk . Rynny mają być okrągłe czy 

leżące ? 

Odpowiedź:  

Rynny okrągła, średnice jak istniejące, należy przyjąć 20cm, rury spustowe również jak istniejące należy 

przyjąć średnica: 17cm. 

 

ZESTAW 3  

 

Pytanie:  

Prosimy o podanie parametrów technicznych, lub załączenie karty doborowej dla kanałowego wymiennika 

glikolowego (WyK1-6). W projekcie brak danych umożliwiających wycenę tego elementu. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź znajduje się na stronie nr 18 opis technicznego inst. wentylacji mechanicznej, w skład 

wymiennika glikolowego wchodzą elementy opisane w pkt 1.1-1.13. 

 

ZESTAW 4  

 

Pytanie:  

1. W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi z dnia 20.05.2022 r. , zestaw I, pytanie 9: 

"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”."  

Ponownie zwracamy uwagę na brak możliwości określenia czasowego wykonania pierwszego etapu. Czy 

jeżeli umowa o dofinansowanie nie będzie podpisana w terminie czerwiec-lipiec 2022 r, czy Umowa 

przestanie obowiązywać, czy będzie dalej zawieszona? 

Proszę o podanie daty obowiązywania zawieszenia umowy. Proszę o określenie czasu w miesiącach na 

wykonanie pierwszego etapu od przekazania placu budowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

ZESTAW 5  

 

Pytanie:  

W nawiązaniu do załącznika projektu „technologia”, zwracamy się z prośbą o określenie, które elementy 

wyposażenia wchodzą do zakresu prowadzonego postępowania przetargowego. Czy np. stoły, szafy, biurka 

wchodzą w zakres postępowania? 

Odpowiedź:  

Wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 

 

ZESTAW 6  

 

Pytanie:  

W opisie projektowym jest wykładzina z warstwa użytkowa 0,3mm, czyli wykładzina heterogeniczna, 

natomiast na rysunkach jest opis wykładzina homogeniczna, czyli warstwa użytkowa jest przez cała grubość 

2mm - prosimy o informację jaki rodzaj wykładziny należy wycenić ? 

Odpowiedź:  

Należy wycenić wykładzinę homogeniczną gr. 2mm. 

 

Uwaga: 

Zamieszczone w ramach niniejszych odpowiedzi przedmiary robót, Wykonawcy winni traktować jako 

dokumenty poprawione, aktualne i ostateczne.  
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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 31 maja 2022 r. do godz. 09:00. 

14.2.  
(…) 

 

14.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 29 czerwca 2022 r. 
 

 

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje korekty w sekcji VII 

(projektowane postanowienia umowy), dostosowując zapis do treści SWZ.  

Sprostowanie zostało uwzględnione w ogłoszeniu, które zostało opublikowane w dniu dzisiejszym.  

 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji) do portalu ezamowienia 

- 25/05/2022 r.  

 

 

  

Załączniki: 

- Przedmiary robót 
 

 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


