
Wykonanie prac naprawczych połaci dachowej w Pawilonie M-VI 

 
Numer ogłoszenia TI.2230.6.6.2021 

Data ogłoszenia 22.09.2021r. 

 

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202   

                        Kraków. 

 

Informacje dotyczące zamówienia: 
 

             Zakres prac wykonawczych: 

 

 -  wymiany kalenicy dachu  18 mb  

 -  naprawa murków boków kominów  4 m2  

 -  wymiana obróbek kominów 5 szt  

 -  wymiana pokrycia dachu z blachy na części której przecieka  64 m2 

 -  montaż  konstrukcji drewnianej ( deskowanie ) 64 m2 

 -  wymiana obróbek  100 mb   

 -  wymiana złączek rynny 5 szt   

 -  wymiana kominków odpowietrzających 4  szt  

 -  montaż dodatkowych listew kominów i obróbek łączących z cegłą ok 70 mb  

 -  montaż okien dachowych 1 szt 

 -  demontaż instalacji odgromowej 20 mb 

 -  wymiana dachówek 100 szt 

 -  przycięcie dachówek 16 mb 

 

Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone na tzw. „ruchu” (drogi nie mogą zostać 

wyłączone z eksploatacji). Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać 

się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia 

podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.                                                 
 

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność: 
-Aktualne dokumenty uprawniające do wykonywania opisanych prac, w tym uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do samorządu 
zawodowego, 
-Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG) 
 

Oferty należy składać do dnia 5.10.2021 roku do godz. 10:00. 

 

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy  wraz z numerem ogłoszenia, nazwą 

zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 5.10.2021 roku przed godziną 10:00” należy złożyć 

na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie  

w budynku Administracji A-V . 

 

Wszelkie informacje od pon-pt w godz. 9.00-12.00  

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : 

 

Paweł Bednarz  

Specjalista ds. Budowlanych  

Dział Inwestycji i Remontów  

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  

e-mail: p.bednarz@szpitaljp2.krakow.pl  

tel.: 12 614 24 61  

tel. kom.: 727 450 190 

 



Termin wykonania prac naprawczych: 4 tygodnie od daty podpisania umowy 

 

Gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy na wykonane prace 
 

 

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, 

a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego 

ze strony podmiotu, który złożył ofertę. 

 

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą. 

 

 

Warunki zgłaszania ofert: 
– Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać 
– Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym  
w ogłoszeniu 

– Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego 
(Załącznik nr 1) 

– Brak kompletnej oferty nie będzie brany pod uwagę 
 
 
-------------------------                            
Załącznik nr 1- Formularz cenowy 
Załącznik nr 2- Wzór umowy 

 


