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Kraków,  28 września 2017 r. 

 

Dotyczy: budowy na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 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 wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego”; Znak 

postępowania A.I.271-23/17. 

 

 

Pytania i odpowiedzi, znak postępowania: A.I.271-23/17 

 

1) 

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

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

(w terminie przeznaczonym na zadawanie pytań). Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Zestaw I: 

Pytanie 1: 

Dotyczy pkt. 5.1.2 lit.a oraz pkt.17 lit.c SIWZ.  

Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.1.2. lit a. SIWZ będzie wymagał wykazania przez 

Wykonawcę dysponowania osobą pełniącą funkcję kierownika budowy ( pkt. 5.1.2. lit a) oraz osobę 

pełniącą funkcję kierownika robót, o którym mowa w pkt. 17. lit.c – kryteria oceny ofert. 

Jeżeli jest to tożsama osoba wnosimy o zmianę zapisu SIWZ w tym zakresie w celu wykluczenia 

sprzeczności. 

Aby uniknąć sprzeczności wskazane byłoby również wyrównanie okresu wymaganego 

doświadczenia ww. osoby lub osób na 5 lat lub generalnie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w tym zakresie udzielił odpowiedzi i dokonał modyfikacji - w piśmie z dnia 22 

września 2017 r.  

 

Pytanie 2:  

Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego edytowalnych wersji formularzy (załączników) 

do SWIZ i oferty. Prosimy również o udostępnienie wersji edytowalnej SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z prośbą Zamawiający przekazuje Wykonawcy wersję edytowalną. Pozostali Wykonawcy 

mogą również zwrócić się o przekazanie wersji edytowalnej SIWZ. 

 

Pytanie 3:  

Elewacje: Ślusarka zewnętrzna:  

Zgodnie z zapisem STWIORB Krakow_ST_12_SLUSARKA-OKIENNA-DRZWIOWA Okna 

zlokalizowane na parterze we wszystkich projektowanych obiektach należy wykonać, jako 

antywłamaniowe. – Proszę o określenie klasy odporności na włamanie zgodnie z normą PN-EN 

1627:2012. 

Odpowiedź: 

Obowiązujące dla Wykonawców są zestawienia w dokumentacji projektowej. W zestawieniu 

ślusarki zewnętrznej wskazano elementy, w których należy zastosować szyby P4. Całość konstrukcji 

okna powinna posiadać wtedy klasę antywłamaniową RC2. 

 

Pytanie 4:  

Elewacje: Ślusarka zewnętrzna:  

Prosimy o doprecyzowanie czy na parterze należy zastosować okno z szybą antywłamaniową klasa 

P4 czy całość konstrukcji okna powinna posiadać klasę antywłamaniową – jeśli tak prosimy 

o określenie klasy dla całej konstrukcji.  
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Odpowiedź: 

Obowiązujące dla Wykonawców są zestawienia w dokumentacji projektowej. W zestawieniu 

ślusarki zewnętrznej wskazano elementy, w których należy zastosować szyby P4.Całość konstrukcji 

okna powinna posiadać wtedy klasę antywłamaniową RC2. 

 

Pytanie 5: 
Dach: Klapy dymowe:  

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie : Wg rzutów i 

załączonego przedmiaru robót na budynku występują 2 klapy dymowe. Według   zapisu  STWIORB 

Krakow_ST_12_SLUSARKA-OKIENNA-DRZWIOWA podano 4 klatki schodowe i 4 klapy 

dymowe o innych wymiarach niż na rzucie. 

Klapy oddymiające zaprojektowano na każdej klatce schodowej: 

Klatka K1: Klapa dymowa Kd1 C130 

Klatka K2: Klapa dymowa Kd2 C155 

Klatka K3: Klapa dymowa Kd3 C155 

Klatka K4: Klapa dymowa Kd4 C155 

Proszę o  wyjaśnienie ilości i wymiarów klap dymowych , które obejmuje przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź: 

Obowiązujące dla Wykonawców są zestawienia w dokumentacji projektowej. 

Budynek - rozbudowa: 

a) Klatka schodowa nr 1 jest oddymiana systemem nadciśnieniowym. Pełna specyfikacja systemu 

znajduje się w dokumentacji projektowej dla wentylacji. 

b) Klatka schodowa nr 2 jest oddymiana klapą oddymiającą o wymiarze nominalnym 120cm 

x220cm. Jest ujęta w zestawieniu w dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej. 

W będącej w zakresie opracowania części budynku istniejącego nie projektuje się klap 

oddymiających.   

 

Pytanie 6: 
Wymiana elementów konstrukcyjnych na dachu – krokwie – proszę o określenie ilości będącej 

przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź: 

Na obecnym etapie nie przewiduje się ingerencji w istniejący dach, jednakże na etapie prac może 

zaistnieć ingerencja w konstrukcję dachu, dlatego należy przewidzieć ok. 2m3 drewna 

konstrukcyjnego. 

 

Pytanie 7:  

Elewacje i Dach:  

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie : Zgodnie z zapisem 

STWIORB Krakow_ST_08-WYKONANIE-POKRYC-DACHOWYCH w pkt.2.2.6. Obróbki 

blacharskie, opierzenia: - jako materiał wpisano - Blacha stalowa ocynkowana płaska w dokumencie 

1. Opis-projekt wykonawczy - - jako materiał wpisano :- blacha tytanowo - cynkowa mat.  

Proszę o jednoznaczne określenie z którego materiału mają być wykonane opierzenia oraz parapety 

zewnętrzne. 

Odpowiedź: 

Obowiązująca dla Wykonawców jest dokumentacja projektowa. Opierzenia, parapety zewnętrzne, 

orynnowanie mają być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej mat. 

 

Pytanie 8: 
Elewacje:  

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie: Proszę o 

jednoznaczne określenie z którego materiału mają być wykonane parapety zewnętrzne. 

Odpowiedź: 

Parapety zewnętrzne mają być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej mat. 

 

Pytanie 9:  
Dach:  
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W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie : Zgodnie z zapisem 

STWIORB Krakow_ST_08-WYKONANIE-POKRYC-DACHOWYCH w pkt. 2.2.1 podano: 

„Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,0mm, Jako warstwę 

podkładową należy stosować papę termozgrzewalną podkładową gr. 4mm.” Natomiast 

w dokumencie 1. Opis-projekt wykonawczy - A3 – podano: „Projektowany stropodach: 2 x 

membrana EPDM zbrojona gr. min. 3,1mm, kliny z wełny mineralnej ( min.gr.25cm), papa 

podkładowa, strop żelbetowy gr.20cm Proszę o jednoznaczne określenie z którego materiału ma być 

wykonane pokrycie dachu.” 

Odpowiedź: 

Obowiązująca jest dokumentacja projektowa: Projektowany stropodach: 1 x membrana EPDM 

zbrojona gr. min. 3,1mm, kliny z wełny mineralnej (min. gr. 25cm), papa podkładowa, strop 

żelbetowy gr. 20cm. 

 

Pytanie 10: 

Dach:  

W dokumencie 1. Opis-projekt wykonawczy - A3 - Projektowany stropodach: 2 x membrana EPDM 

zbrojona gr. min. 3,1mm,- stosowanie 2 warstw membrany EPDM jest nie zgodne z technologią 

wykonania – proszę o odpowiedź czy chodziło o 1 warstwę EPDM czy 2 warstwy papy? 

Odpowiedź: 

Projektowany stropodach: 1 x membrana EPDM zbrojona gr. min. 3,1mm, kliny z wełny mineralnej 

(min. gr. 25cm), papa podkładowa, strop żelbetowy gr. 20cm. 

 

Pytanie 11:  
Dach:  

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem 

STWIORB Krakow_ST_07_IZOLACJE-TERMICZNE w pkt. 2.6. Izolacja termiczna stropodachów 

jako izolacja termiczna podano Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, 

samogasnącego (EPS 100-038 Dach); W dokumencie 1. Opis-projekt wykonawczy jako izolacja 

termiczna podana jest wełna mineralna ( min.gr.25cm), papa podkładowa, strop żelbetowy gr.20cm 

Proszę o jednoznaczne określenie z którego materiału ma być wykonane ocieplenie dachu. 

Odpowiedź: 

Obowiązująca dla Wykonawców jest dokumentacja projektowa: Projektowany stropodach: 1 x 

membrana EPDM zbrojona gr. min. 3,1mm, kliny z wełny mineralnej (min. gr.25cm), papa 

podkładowa, strop żelbetowy gr. 20cm. 

 

Pytanie 12:  

Elewacje:  

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie: Z jakiego materiału 

ma być wykonana elewacji łącznika. Zgodnie z dokumentem PR_Szpital_Kraków_Budynek 

nowy_Roboty budowlane mają być to panele aluminiowe z izolacją z wełny mineralnej gr 15 cm – 

Proszę o potwierdzenie czy chodzi o  fasadę wentylowana z paneli aluminiowych z  rdzeniem 

polietylenowym i  z izolacją z wełny mineralnej gr 15 cm? 

Odpowiedź: 

Fasada wentylowana. Płyta kompozytowa (klasyfikacja ogniowa NRO,  grubość 4 mm, składa się z 

dwóch zewnętrznych blach aluminiowych o grubości 0,5 mm wypełnionych mineralnym rdzeniem,  

lakierowana powłoką PVDF) mocowana do ściany aluminiową konstrukcją systemową z 

wypełnieniem wełną mineralną gr. 15 cm z pustką wentylacyjną. 

 

Pytanie 13:  
Elewacje:  

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie: czy elewacja 

łącznika ma być wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, czy raczej elewacja 

wentylowana z paneli aluminiowych z rdzeniem polietylenowym? 

Odpowiedź: 

Fasada wentylowana. Płyta kompozytowa (klasyfikacja ogniowa NRO,  grubość 4 mm, składa się z 

dwóch zewnętrznych blach aluminiowych o grubości 0,5 mm wypełnionych mineralnym rdzeniem,  



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 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+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 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

 

 

 

 

 

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12 Oś priorytetowa Infrastruktura Społeczna, 
Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. 

Strona 4 z 5 

 

lakierowana powłoką PVDF) mocowana do ściany aluminiową konstrukcją systemową z 

wypełnieniem wełną mineralną gr. 15cm z pustką wentylacyjną. 

 

Pytanie 14:  
Elewacje:  

Prosimy o padanie marki referencyjnej dla materiału, z którego ma być wykonana elewacja łącznika.  

Odpowiedź: 

Płyta kompozytowa ALUCOBOND PLUS, klasyfikacja ogniowa NRO,  grubość 4 mm, składa się z 

dwóch zewnętrznych blach aluminiowych o grubości 0,5 mm wypełnionych mineralnym rdzeniem,  

lakierowana powłoką  PVDF. System mocowania: SZ20. 

 

Zestaw II: 

Pytanie 1: 

Prosimy o określenie typu/standardu białego montażu, ponieważ PW nie precyzuje tego. 

Odpowiedź: 

Według branży architektonicznej. 

 

Pytanie 2 : 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach elementów białego montażu – ilości na rzutach, 

ilości na aksonometrii oraz ilości w przedmiarach w znaczny sposób różnią  się między sobą. 

Prosimy o wyjaśnienie i określenie, których z tych dokumentów jest obowiązujący do wyceny. 

Odpowiedź: 

Projekt jest opracowaniem nadrzędnym. 

 

Pytanie 3: 

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 na 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.  

 

Zestaw III: 

Pytanie 1:  

Prosimy o odpowiedzi na nasze pytania dotyczące elewacji z dnia 09/09/2017.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie w zestawie I powyżej. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o przekazanie załączników z opisem dla systemu zabudowy panelowej i meblowej (dwa 

pliki w formacie doc.), o których mowa w odpowiedzi 18 na stronie 14 z dn. 22-09-2017 r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje załączniki.  

 

Pytanie 3:  
Prosimy o przekazanie pliku dwg z zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w odpowiedzi 8 na 

stronie 49 z dn. 22-09-2017 r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje plik dwg z zagospodarowaniem terenu.  

 

Pytanie 4:  

Prosimy o przekazanie załącznika z obliczeniem osłon stałych, o którym mowa w odpowiedzi 10 na 

stronie 49 z dn. 22-09-2017 r.  

Odpowiedź: 
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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 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+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 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  
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Zamawiający publikuje załącznik (plik RTG). 

 

Pytanie 5: 
Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający rozliczy zakres „Kolumny żwirowo-betonowe”, 

w przypadku jeśli z projektu wykonawczego wyniknie mniejsza lub większa ilość do wykonania, 

a umowa jednoznacznie określa wynagrodzenie jako ryczałtowe? 

Odpowiedź: 

Zgodnie § 5 ust. 3-8 wzoru umowy.  

 

2) 

Zamawiający zwraca uwagę, że na etapie składania ofert nie jest wymagane złożenie 

atestów lub certyfikatów. Jeśli informacja taka występuje w załączniku nr 6 do wzoru umowy lub 

w innych, należy dokumenty takie przedstawić na etapie zawarcia umowy (o ile jest to możliwe) lub 

dopiero na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt 4.14 - „Wszystkie określenia materiałów 

i urządzeń, które opisane zostały poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

należy czytać wraz z wyrazami „lub równoważny”. Dopuszcza się zatem stosowanie innych niż 

wskazane za pomocą nazw i symboli producenta materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one 

charakteryzowały się równoważnymi, czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z 

punktu widzenia zastosowania tych materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, 

wydajność, moc, pobór energii itp.), a do obowiązku Wykonawcy należy wykazanie równoważności 

tych parametrów (należy stosować się art. 30 ust. 4 i 5 ustawy)”. 

 

3) 

Nadmieniamy, iż Zadamawiający dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert – 

zmiana z dnia 26 września 2017 r. Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 3 

października 2017 r. 

 

Załączniki: 

- załączniki z opisem dla systemu zabudowy panelowej i meblowej 

- pliki dwg z zagospodarowaniem terenu 

- załącznik z obliczeniem osłon stałych (plik RTG). 

 

       Dyrektor 

      Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                    mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

 


