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Kraków, 11 marca 2014 r. 

 
   Dotyczy:  postępowania na „Wykonanie budowlano – wykonawczej dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 7 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na oddział szpitalny (rehabilitacja), uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.  Post. nr A.I. 271-38/14. 

  

  

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-38/14 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

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

brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

 

1. Na czym ma polegać przebudowa budynku? Czy projektowana będzie zmiana kubatury budynku, czy 

może tylko zmiana aranżacji wnętrz? 

Przebudowa budynku ma polegać na zmianie aranżacji wnętrz. Zgodnie z wizją Zamawiającego  

w budynku miałyby znajdować się pomieszczenia z 40 łóżkami szpitalnymi, sale do ćwiczeń oraz 

pomieszczenia socjalne. Zamawiający chce, aby Wykonawca przygotowując koncepcję 

architektoniczną wskazał w jakim zakresie, ze względu na obiektywne uwarunkowania, 

powyższa wizja może zostać urzeczywistniona. 

 

2. Jakie roboty należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania terenu, jaką powierzchnię działki 

obejmuje projekt zagospodarowania terenu.  

3. Jakie roboty wchodzą w zakres projektu konstrukcyjnego, czy zamawiający przewiduje jakąś 

dobudowę, zmianę konstrukcji istniejącej itp.? 

4. Projekt instalacji sanitarnej obejmuje wymianę całej instalacji w budynku, czy lokalną modernizację 

….?   

5. Projekt instalacji grzewczej obejmuje wymianę całej instalacji w budynku, czy lokalną modernizację 

….? 

6. Projekt instalacji wentylacyjnej – czy zamawiający ma na myśli wentylację mechaniczną, czy 

grawitacyjną? Czy istniejąca wentylacja mechaniczna jest sprawna, czy należy ją wymienić? 

7. Projekt instalacji klimatyzacyjnej czy zamawiający ma na myśli jednostkę centralną i klimatyzowanie 

całego budynku, czy splity dla wybranych pomieszczeń?  

8. Projekt instalacji elektrycznej obejmuje wymianę całej instalacji w budynku, czy lokalną modernizację 

….?   

9. Projekt instalacji sygnalizacyjnej – jaką sygnalizację zamawiający ma na myśli? 

Odp. na pytania 2 – 9. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca po dokonaniu inwentaryzacji zaproponuje 

Zamawiającemu zakres i typ prac, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym i które po 

uzgodnieniach z Zamawiającym przyjmą postać koncepcji architektonicznej. Zatwierdzona 

przez Zamawiającego koncepcja architektoniczna będzie stanowić podstawę do wykonania 

budowlano – wykonawczej dokumentacji projektowej. 

 

10. Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków? 

Budynek nie jest wpisany do rejestr zabytków, natomiast znajduje się na terenie objętym 

ochroną konserwatorską. 

 

11. W nawiązaniu do punktu powyżej – proszę o określenie, jak długi okres przewiduje Zamawiający na 

realizację robót budowlanych? W związku z tym, że zgodnie z § 2  p. 10.8 wzoru Umowy Zamawiający 

określa, że „Wykonawca jest zobowiązany przynajmniej 1 raz w tygodniu do pobytu na budowie” – 

informacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania rzeczywistych kosztów związanych 

z realizacją nadzoru autorskiego. 

Zamawiający oczekuje, że podstawą do ustalenia okresu realizacji robót budowlanych będzie 

zakres prac wskazany w dokumentacji projektowej. 

 

12. Zgodnie z § 10 p. 1 wzoru Umowy: 

„Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia wydania ostatecznej i prawomocnej 

decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku, o którym mowa w § 2 ust. 1, zaadoptowanego 

dla potrzeb prowadzenia dziennego domu opieki nad osobami starszymi, nie dłużej niż 48 miesięcy od 

daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 6.” 

Jednocześnie § 4 p. 6 stanowi, że: 

NIP: 677-17-03-375 
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„Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy na 

realizację robót budowlanych przez okres do czasu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektu objętego inwestycją, pod warunkiem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później 

niż w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.” 

Czy w świetle powyższych zapisów należy uznać, że w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych w 

końcowym okresie owych 48 miesięcy od podpisania umowy – okres jej obowiązywania przedłuża się 

o cały okres realizacji robót budowlanych? 

Tak, w świetle powyższych zapisów należy uznać, że w przypadku rozpoczęcia robót 

budowlanych w końcowym okresie owych 48 miesięcy od podpisania umowy – okres jej 

obowiązywania przedłuża się o cały okres realizacji robót budowlanych w zakresie obowiązku 

pełnienia nadzoru autorskiego. 

 

13. Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczących projektowanego systemu ogrzewania budynku: 

Czy w ramach zamówienia należy uwzględnić modernizację kotłowni o powierzchni 87,25 m2 

zlokalizowanej w odrębnym budynku? Jeśli tak – jaka jest technologia istniejącej kotłowni, a jaka jest 

przewidywana docelowo: gazowa, czy olejowa? 

Czy kotłownia docelowa będzie zasilała wyłącznie budynek objęty opracowaniem, czy również inne 

obiekty? Jeśli tak, to jaką moc grzewczą należy przewidzieć na inne obiekty? 

Zamawiający nie przewiduje modernizacji kotłowni, oprócz dostosowania jej estetyki do 

przewidywanych rozwiązań projektowych budynku. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

                          Dyrektor 
     Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

         mgr Teresa Zalewińska-Cieślik   


