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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 zakresie robót pomiędzy budynkami B2 a B3 przedmiar zakłada rozebranie ręczne 6,4m2 kostki brak 

jest natomiast informacji czy rozebraną wcześniej kostkę należy po przeprowadzeniu prac z powrotem 

ułożyć. Czy Wykonawca ma wykonać ponownego złożenia wcześniej rozebranych kostek brukowych? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z zapisami w dokumentacji Wykonawca ma dokonać przywrócenia do stanu  

poprzedniego /m.in. zapis w przedmiarze –nawierzchnie po robotach kablowych   - budowalnych  

i inne/. 

 

Pytanie: 

Według schematu rysunku projektu należy zdemontować część kabli telefonicznych. Przedmiar robót 

tego nie przewiduje. Prosimy o informację, czy w przypadku braku czynności demontażu istniejących 

przewodów napowietrznych należy kierować się zapisami na rysunkach projektu? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z zapisami w dokumentacji stanowi ona jedność tak więc zapisy się uzupełniają. 

 

Pytanie: 

Dla robót pomiędzy budynkami B3-B7 oraz B3 do B16 oraz B3-B5, przedmiar robót nie zakłada 

nakładów na ułożenie kostki brukowej chodnika. Czy Wykonawca ma ułożyć kostkę brukową 

zdemontowaną wcześniej czy użyć nowej kostki o grubości 6cm na podsypce piaskowej? 

Odpowiedź: 

Tak, zdemontowaną wcześniej. 

 

Pytanie: 

Schemat rysunku projektu zakłada demontaż istniejącego kabla telefonicznego pomiędzy budynkiem 

B4 a B10 oraz konieczność zainstalowania go w kanalizacji pomiędzy budynkami B3 i B10. 

Wspomniany kabel nie istnieje ani na projekcie ani fizycznie – prosimy o dookreślenie o jakie 

połączenie kablowe chodzi? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacją należy ułożyć nowy kabel. 

 

Pytanie: 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający informuje, że budynki przy których będą 

realizowane roboty są objęte ochroną konserwatora zabytków. W związku z tym, czy Zamawiający 

uzyska zgodę na montaż kabla na krótkim odcinku elewacji budynków B16 oraz B2 lub jeśli taka zgoda 

nie jest wymagana, Zamawiający wyrazi zgodę na konieczny montaż przewodów wynikający z 

przedmiaru oraz schematu rysunku projektu ? 

Odpowiedź: 

Należy wykonać jak w dokumentacji. 

   

II. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej 

„specyfikacją”) w następującym zakresie: 
 

Pkt 5.1.2. przyjmuje brzmienie:  
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 „dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 

a) co najmniej  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych 

obowiązujących przepisów), 

b) co najmniej  jedną osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne dozorowe SEP do 1 kV do 

dozoru „D” lub równoważne, 

c) co najmniej  jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

telekomunikacyjnej, 

d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia WKZ do kierowania robotami 

budowlanymi w obiektach zabytkowych lub posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę na 

budowie przy nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych nieruchomych. 

(w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zm.).” 

 

UWAGA: 

Wykonawca składając ofertę powinien złożyć nowy – poprawiony załącznik nr 5 do specyfikacji 

(Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) – stanowiący załącznik do 

niniejszego pisma. 

 

III. 

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert (w związku ze zmianą warunku udziału w postępowaniu) – zgodnie 

z poniższą informacją: 

 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 18 maja 2015 r. godz. 10:00 na adres: Krakowskie 

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

w Sekretariacie. 

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 18 maja 2015 r. godz. 10:15 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”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 11 maja 2015 r. pod 

numerem: 67129  - 2015. 

 
Załącznik: 

Poprawiony załącznik nr 5 do specyfikacji 

 

 

        Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                  mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
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