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Kraków,  27 lutego 2018 r. 

 
Dotyczy: rozbudowy obiektu szpitalnego o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii 

oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu 

oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym 

oraz sal chorych w tym izolatkę; Znak postępowania A.I.271-2/18. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

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 2017 poz. 1579 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 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor na czas realizacji inwestycji udostępni Wykonawcy teren pod 

zaplecze budowy np. fragment parkingu zlokalizowanego w pobliżu planowanego budynku 

(oznaczenie na PZT jako parking nna 115 MP) lub prosimy o wskazanie innego miejsca na zaplecze 

budowy. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do organizacji placu budowy, a jego organizacja 

i urządzenie powinna nastąpić w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym. Wyznaczony teren 

Wykonawca użytkuje przez okres prowadzonych prac i po jego zakończeniu doprowadza stanu 

pierwotnego. Zamawiający ponadto informuje, że parking jest wynajmowany przez firmę Agencja 

Ochrony ,,Warta” Sp. z o.o. i jeżeli Wykonawca chciałby zagospodarować teren celem organizacji 

placu budowy właśnie na tym parkingu - musi się bezpośrednio skontaktować z Najemcą. 

 

PYTANIE 2 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów serwisowych są w zakresie Inwestora. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy §3 ust. 1 pkt 22 /cyt./: Wykonawca w ramach przedmiotu 

zamówienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz 

przeglądów zgodnie z wymogami prawnymi i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. 

w dokumentacji technicznej,  dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) 

wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania 

gwarancji. Czynności te będą dokonywane nieodpłatnie, w tym nieodpłatnie będą zapewnione przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub 

urządzenia, które zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać wymienione w okresie gwarancji”. 

 

PYTANIE 3 

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji to Zamawiający ponosi koszty materiałów 

zużywalnych np. żarówki, filtry itp. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający ponosi koszty materiałów zużywalnych poza wynikającymi z zapisów wzoru umowy 

określonych w §3 ust. 1 pkt 22 /cyt./: Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w okresie 

gwarancji zapewnia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie 

z wymogami prawnymi i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji 

technicznej,  dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich 

systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Czynności 

te będą dokonywane nieodpłatnie, w tym nieodpłatnie będą zapewnione przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub urządzenia, które 

zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać wymienione w okresie gwarancji”. 

 

PYTANIE 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę w bardzo kosztownym rozwiązaniu 

projektowym dotyczącym kamienych okładzin elewacyjnych. Przyjęte w projekcie gabaryty płyt 

kamiennych 107x233cm gr.5m powodują niepotrzebny wzrost kosztów w porównaniu np. z tym 
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samym typem okładzin kamiennych ale o gabarytach płyt 107x116cm, gr. 4cm. Prosimy 

o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę gabarytów płyt kamiennych. 

ODPOWIEDŹ  

Elewację należy wycenić jako wykonaną zgodnie z projektem. 

 

PYTANIE 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę w bardzo kosztownym rozwiązaniu 

projektowym dotyczącym wewnętrznych okładzin ściennych z PCV. Przyjęte w projekcie płyty 

z twardego PCV można zamienić na znacznie tańsze, a spełniające wszystkie wymogi dla szpitali 

wykładziny ścienne z PCV. Prosimy o potwierdzenie możliwości takiej zamiany. 

 

ODPOWIEDŹ 
Okładziny należy wycenić jako wykonane zgodnie z projektem. 

 

PYTANIE 6 

Mając na uwadze zapis część B pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) proszę 

o potwierdzenie, że wskazanie nazwy firmy podwykonawcy w ofercie oraz przedstawienie 

dokumentów o których mowa w pkt 7.6 lit od c) do f) SIWZ na ewentualne wezwanie 

Zamawiającego, dla podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby, jest 

wymagane wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na etapie składania oferty dokonał już wyboru 

podwykonawcy/ów i wie, która konkretnie firma/y wykona/ją dany zakres robót. Natomiast w 

przypadku, gdy Wykonawca nie wybrał jeszcze podwykonawcy/ów na dany/e zakres/y robót nie jest 

wymagane podanie nazw/y firm/y podwykonawcy/ów oraz przedstawienie w/w dokumentów na ew. 

wezwanie Zamawiającego (a dopiero przed ew. podpisaniem umowy i/lub podczas realizacji 

zamówienia). Poza tym proszę o potwierdzenie, że w takim przypadku wystarczy wskazać jedynie 

część/ci zamówienia, którą Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcy/om. 

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

w sekcji B.1. wskazuje części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

oraz nazwę podwykonawcy/ów.  

Ponadto w załączniku 2B do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca w dziale 

„Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca” wskazuje nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG podwykonawcy/ów. 
 

– oświadczając, że w stosunku do tego podmiotu (tych podmiotów) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Sposób zastąpienia/zmiany podwykonawców lub rezygnacji z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom lub powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia - został opisany w treści wzoru umowy (załącznik nr 1 do 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

 

PYTANIE 7 

Proszę o udostępnienie wersji edytowalnej formularzy załączników do SIWZ od nr 1 do 5. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z pkt 11.5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udostępnia 

załączniki nr 1, 2, 4 i 5 w wersji edytowalnej (Word).  

 

 

Załączniki: 

- załączniki 1,2,4 i 5 do SIWZ 

 
                   Dyrektor 

       Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                            mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  


