
Kraków, dnia 24.05.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I 

 

SPRAWA NR: 31/ZP/2022  

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa 

budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza 

diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” wraz z dostawą sprzętu – zadanie nr 91575 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ I ORAZ PRZEKAZANIE DODATKOWEJ 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

  

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść 

zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 1: 

Dot. załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 

Prosimy o sprawdzenie wklejonego linku do dokumentacji zlokalizowanej na platformie dropbox. 

Niestety mimo kilku prób nie udało się ściągnąć dokumentacji – zatrzymuje się na poziomie 4.0Gb 

gdy pozostało jeszcze 2.0Gb do pobrania 

Odpowiedź:  Zamawiający po informacjach od wykonawców dotyczących ewentualnych błędów 

związanych z zamieszczoną dokumentacją kilkukrotnie sprawdzał prawidłowość jej zamieszczenia, 

potwierdzając iż jest ona zamieszczona prawidłowo  (wykorzystując do pobrania m.in. przeglądarkę 

Internet Explorer). Problemy z pobraniem dokumentacji mogą wynikać z ograniczeń technicznych 

lezących po stronie podmiotu próbującego ją pobrać.  

 

Pytanie 2: 

Proszę o informacje, gdzie znajdują się opisy przedmiotu zamówienia dla poniższych pozycji, o 

których mowa w załączniku nr 1: 

"Część sprzętu medycznego zawartego i opisanego w projekcie przewidziana jest jako zamówienie 

opcjonalne i podzielona zostałana poszczególne etapy wg załączonych przedmiarów. 

Zamówienie opcjonalne - pakiet 2 - Wyposażenie medyczne pozostałe 

Zamówienie opcjonalne - pakiet 3 - Sala hybrydowa 



Zamówienie opcjonalne - pakiet 4 - Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni 

Zamówienie opcjonalne - pakiet 5 - Wyposażenie Zakładu Patomorfologii 

Uwaga: Specyfikacja poszczególnych sprzętów zawarta jest w dokumentacji projektowej." 

W dokumentacji projektowej brak określenia wymaganych parametrów technicznych zamówienia 

opcjonalnego. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania przekazuje 

dodatkowy tom dokumentacji projektowej, stanowiący integralną część SWZ. Opis sprzętu 

medycznego znajduje się w tym tomie. 

 

Pytanie 3: 

kiedy upływa termin na zadawanie pytań do treści SWZ? 

Oraz czy w projekcie są gdzieś opisy dotyczące sprzętu medycznego? Nie widzę ich nigdzie w 

projekcie architektury, ani w opisach, ani w zestawieniach, a sprzętu jest tak dużo, że raczej trudno 

by mi było przeoczyć tak duży plik lub pliki. 

Odpowiedź: Wykonawcy są uprawnieniu do zadawania pytań do SWZ w każdym czasie, do 

momentu upływu terminu składania ofert. Zgodnie z przepisami zamawiający jest zobligowany do 

odpowiedzi na te z pytań, które wpłyną do Zamawiającego do dnia: 10.06.2022 r. Opisy dotyczące 

sprzęty medycznego – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.  

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.  

Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest plik TOM III – SST.zip stanowiący integralną część 

SWZ.  

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

 

 

 

           Dawid Studencki  

Pełnomocnik Zamawiającego 
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