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  Dotyczy: postępowania na „Przebudowę sieci telefonicznej i sieci światłowodowej”.  
  

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-10/15 

 
 

I. 
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.), zwanej dalej „ustawą” 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 

pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy podstawą wyceny KNR a opisem w przedmiarze robót proszę 

o informację, które wymagania sa wiążące dla przygotowania kosztorysu? 
 

Przykładowa rozbieżność: 

Pozycja 43d.5 przedmiaru robót – KNR 5-01 0401-04 oraz opis Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych rozdzielczych SK1 dwuelementowych w gruncie kat. V-VI. 
 

Dla wskazanego numeru KNR sklasyfikowany jest opis dla budowy studni SK2, zakres robót dla SK2 

jest większy niż dla SK1 zatem nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej wyceny według 

wskazań KNR podanych w przedmiarze robót. 
 

Proszę o weryfikację przedmiarów i uściślenie prawidłowych oznaczeń KNR które są zbieżne z opisem 

oraz zakresem mzateriałowym wynikającym ze wskazanych symboli KNR. 
 

Czy Zamawiający może udostępnić kosztorys inwestorski z zestawieniem materiałów dla konkretnych 

pozycji robót? 
 

Brak doprecyzowania powyższych kwestii powoduje ryzyko popełnienia błędów przy kalkulacji robót. 

Odpowiedź: 

Dotycyz - pozycji przedmiarowej SK-2 a SK-1: pozycję  Zamawiający pozostawia  bez  zmian. Pozycja  

prawidłowo  ujmuje  i opisuje  zakres  robót. 

[Zgodnie z informacją pozyskaną od firmy projektowej należy ująć tak jak w opisie bowiem autor 

KNR-u w opisie pozycji wyrażnie określa charakter tej pozycji jako w  zastosowaniu do Studni Sk-1 

i Sk-2. Ponieważ na terenie Szpitala (dawny teren  ruin wojskowych) wymagana  jest  praca  ręczna, tak   

więc autor dla prawidłowej wyceny Wykonawcy wymaga aby ujął stosowną  kategorię i ilość robót 

ziemnych]. 
 

Zamawiający nie udostępnia kosztorysu inwestorskiego (brak możliwości prawnej). Zestawienie 

materiałów jednoznacznie określa jakie materiały podstawowe należy ująć. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający może zorganizować wizję lokalną dla Wykonawców? 

Odpowiedź: 

Pkt 21 (zdanie pierwsze) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje nowe brzmienie: 

„Zamawiający przewiduje termin wizji lokalnej, w której mogą wziąć udział Wykonawcy. 

Termin: 6 maja 2015 r. godzina 12:00. Wykonawcy powinni zgłosić się w budynku nr 4 

(Administracja) Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (parter, przy wejściu)”. 

 

II. 
Działając zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, a Zamawiający dokonuje modyfikacji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą 

informacją: 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 11 maja 2015 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 

i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 
Neurologicznej` 

(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  

(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  
  

(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  

(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 
 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 

Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  
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Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Zamawiający zwróci ofertę, która 

została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 maja 2015 r. godz. 12:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen i terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zmiana terminu ofert została opublikowana w BZP UZP dniu 5 maja 2015 r. pod numerem: 

63487 - 2015. 

 

        Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                  mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 


