
 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  

( Sekcja Inwestycji ) 

ul. Prądnicka 80  

31-202 Kraków  

 

Numer ogłoszenia TTI. 2232.30.2022 

Data ogłoszenia: 07.06.2022 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) występuje  

z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia: 

„Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie  czyszczenia dachów wraz z układami 

odprowadzającymi wodę,odśnieżania i usuwania sopli z dachów budynków na terenie 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II”.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakres nr 1: 

Czyszczenie połaci dachowych wraz z utrzymaniem drożności urządzeń odprowadzających 

wody opadowe z dachów obiektów Szpitala (zakres prac wykonany jednorazowo przed 

okresem zimowym 2022/2023)w tym: 

 - usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z połaci dachowych, 

 - oczyszczenie koryt dachowych, wpustów dachowych, rynien, wlotów rynnowych, oraz rur 

spustowych.  

Zakres nr 2:  

Odśnieżanie dachów obiektów Szpitala, usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych 

w okresie od dnia opadu pierwszego śniegu do 31 marca 2023 r, w tym:  

- usuwanie zalegającego śniegu (w tym nawisów śnieżnych) z dachów oraz usuwanie sopli 

lodowych z krawędzi dachów obiektów Szpitala, 

- usuwanie oblodzeń i nawisów śnieżnych z pasa podrynnowego i gzymsów, 

- udrażnianie koryt dachowych, wpustów dachowych oraz rynien i wpustów rynnowych, 

- pozostawanie w gotowości do świadczenia usług określonych powyżej. 

 



2) Usługa z zakresu nr 2 wykonywana będzie na podstawie monitorowania stanu 

powierzchni dachów przez Wykonawcę jakrównież na podstawie telefonicznych 

zgłoszeńprzez Zamawiającego, pod wskazany nr telefonu przez Wykonawcę, w terminie do 3 

godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego.  

3)Wykonawca wykonywać będzie usługę wyłącznie przy użyciu swojego sprzętu oraz 

personelu, odpowiednio wykwalifikowanego do czynności związanych z wykonywaniem 

usługi.  

4) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania usługi zobowiązany jest zabezpieczyć teren, 

tak by nie stanowił on zagrożenia dla osób postronnych. W przypadku konieczności 

chwilowego wstrzymania ruchu pieszych lub pojazdów, fakt ten należy uzgodnić  

z Zamawiającym.  

5)Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół 

prowadzonych prac.  

6) Każde wykonanie usługi winno zostać zgłoszone Zamawiającemu, w przypadku 

stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

usunięcia w terminie do 3 godzin od zgłoszenia.  

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas realizacji 

zamówienia.  

 

2. Termin wykonania usługi 

Usługa z zakresu nr 1 wykonana jednorazowo przed okresem zimowym 2022/2023. 

Usługa z zakresu nr 2 od dnia opadu pierwszego śniegu do 31 marca 2023 roku.  

 

3. Termin i miejsce składania ofert  

Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyćw siedzibie Zamawiającego przy  
ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym- Pawilon A-V 
(Dziennik Podawczy) do dnia 22.06.2022 r. do godz. 10:00lub przez Platformę Zakupową 
(https://platformazakupowa.pl/).  

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy. 

Otwarcie ofert w dniu 22.06.2022 r. o godzinie 1100 w Pawilonie A-II w biurze Sekcji 

Inwestycji. 



Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie 

oznaczonej nazwą i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 06.06.2022 r. przed godziną 

10.00”. 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.  

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

4. Kryteria wyboru oferty: 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (cena 100%).  

Zamawiający wybierze ofertę najtańszą z ofert złożonych. 

5. Zawartość oferty 

Oferta Wykonawcy winna zawierać:  

1. Formularz cenowy (Załącznik nr 1)  

2. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2)  

3. Kopię dokumentu potwierdzającego wykazanie, że w przeciągu 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie należycie 

wykonał lub w wypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje min. 1 zamówienie na 

kompleksową usługę w zakresie oczyszczania i odśnieżania dachów na kwotę 40 000 zł 

brutto. 

 

6. Dodatkowe informacje  

1) Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej terenu 

wymienionego w ogłoszeniu.  

2) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. 

3) Wszelkie informacje odnośnie zadania (w tym ustalenie terminu wizji lokalnej) można 

uzyskać pod numerem telefonu 12 614 20 09, 12 614 23 49 w godzinach  

od 8.00 do 13.00oraz adresem mailowym sut@szpitaljp2.krakow.pl 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.  



5) 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 jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – formularz cenowy  

Załącznik nr 2 – wzór umowy  

Załącznik nr 3 – Podkład terenu  


