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Dotyczy: Postępowania na świadczenie na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji usługi kompleksowej obsługi 

techniczno - eksploatacyjnej 
 
 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-13/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 
uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  
 
 

1. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty konserwacji dźwigów osobowych towarowych? 
Jeśli tak to prosimy o podanie ilości dźwigów, producenta, typy, udźwigu i roku produkcji 
urządzenia. 
 
Koszty konserwacji dźwigów osobowych i towarowych ponosi Zamawiający i nie 
należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.  
 

2. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty pomiarów elektrycznych dźwigów? 
 
Zamawiający nie posaida dźwigów elektrycznych ale dźwigi hydrauliczne.  

 
3. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych odbiorów 

technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego takich urządzeń jak: dźwigi, kotły, 
zbiorniki cisnieniowe? 
 
Koszty przeprowadzania okresowych odbiorów technicznych przez UDT pokrywa 
Zamawiający i nie należy ich brac pod uwagę w ofercie cenowej.  

 
4. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych przeglądów 

technicznych agregatu prądotwórczego? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta, modelu, 
mocy, roku produkcji urządzenia. 

 
Koszty przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych agregatu 
prądotwórczego ponosi Zamawiający. W ofercie cenowej powinny zostać uwzględnione 
koszty obsługi agregatu prądotwórczego zgodnie z pkt. 1 ppkt e) załącznika nr 1 do 
umowy. Dane technichniczne agregatu: 

− producent F. G Wilson,  
− moc 220 KW. 

 
5. Prosimy o podanie producenta, typu, mocy i ilości klimatyzatorów które maja być 

utrzymane w gotowości. 
 

Lp Lokalizacja Typ urz ądzenia  Rok zakupu Rodzaj gazu 
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chłodniczego 
 

1 Budynek Nr 1 - O/ Rehabilitacji z 
Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i 
Rehabilitacji Neurologicznej 
Sala konferencyjna 

 
 
Nr inw. 6-653/11 

2007 R-407 

2 Budynek Nr 15 Apteka 
Magazyn leków 

Klimatyzator 
CHIGO KFR-35 
GW/AEx1c 
Nr inw. 6-653/12 

2007 R- 407 

3 Budynek  nr 1 – Serwerownia Klimatyzator Daikin 
Nr inw. 6-653/6 

2005 R-407 

3 Budynek Nr 15 Apteka Klimatyzator 
AEG, typ KWI 09HU 

2011 R-410 

4 Budynek Nr 2 Pracownia  Diagnostyki 
Obrazowej 

Klimatyzator AEG KWI 
09HU 

2009 R-410 

5 Budynek Nr 2 Blok Operacyjny Nawiew laminarny 1997 W okresie zimowym 
schładzany  powietrzem 

z zewnątrz 
W  okresie letnim 

powietrze schładzane 
agregatem  - glikol 

6 Budynek nr 3 Klimatyzatory Toshiba 
VRF ilość 11 + jed. 
zewnętrzna 

2011 azot 

 
 

6. Prosimy o podanie producenta, modelu i mocy agregatu wody lodowej, który należy 
utrzymać w gotowości. 
 
Agregat chłodniczy producent KLIMATECHNIK, typ KWA 202/SL, wydajnośc 
chłodnicza 90 KW.   

 
7. Czy obsługa gazów medycznych wchodzi w zakres niniejszego zamówienia?  

 
Obsługa gazów medycznych nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.  

 
8. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych badań ciepłej wody 

użytkowej na obecność bakterii legionelli? 
 
Koszty przeprowadzania okresowych badań ciepłej wody użytkowej na obecność 
bakterii legionella pokrywa Zamawiający i nie należy ich brać pod uwagę w ofercie 
cenowej.  

 
9. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty prowadzenia okresowych przegladów - legalizacji 

podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? 
 
Koszty okresowych przeglądów – legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) i 
hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych pokrywa Zamawiająćy i nie należy ich brać 
pod uwagę w ofercie cenowej.  

 
10. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty zakupu soli tabletkowej do stacji uzdatniania 

wody? 
 

Koszty zakupu soli tabletkowej do uzdatniania wody powinny zostać uwzględnione w 
ofercie cenowej.  

 
11. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty wykonywania przeglądów separatorów? 

 
W ofercie Wykonawcy nie ujmują kosztów wykonywania przeglądów separatorów. 



 
12. Czy w ofercie maja zostac zawarte koszty wywozu nieczystości z separatorów?  

 
W ofercie Wykonawcy nie ujmują kosztów wywozu nieczystości z separatorów. 

 
13. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych badań 

fizykochemicznych wody kotłowej? 
 
Koszty przeprowadzenia okresowych badań fizykochemicznych wody kotłwoej ponosi 
Zamawiający i nie należy ich brac pod uwagę w ofercie cenowej.  
 

14. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszy przeprowadzania okresowych kontroli systemów 
SAP (System Alarmu Pożarowego)? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta i typu 
centralki pożarowej, ilości i rodzaju czujek, ilości przycisków typu ROP (Ręczne 
Ostrzegacze Pożarowe). 
 
Koszty przeprowadzania okreswoych kontroli systemów SAP pokrywa Zamawiająćy i 
nie należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.  
 

15. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty przesyłu sygnału przeciwpożarowego do 
Państwowej Straży Pożarnej? 
 
Koszty przesyłu sygnału przeciwpożarowego do PSP pokrywa Zamawiająćy i nie 
należy ich brać pod uwagę w ofercie cenowej.  
 

16. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych (rocznych, 
półrocznych) przeglądów ogólnobuwlanych? 
 
Koszty przeprowadzennia okresowych (rocznych, półrocznych) przeglądów 
ogólnobudowlanych pokrywa Zamawiający i nie należy ich brać pod uwagę 
w ofercie cenowej.  
 

17. Czy w ofercie mają zostać zawarte koszty przeprowadzania okresowych przeglądów 
kominiarskich? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości szachtów wentylacji grawitacyjnej w 
budynkach będących porzedmiotem postępowania? 
 
Koszty przeprowadzenia okresowych przeglądów kominiarskich pokrywa 
Zamawiający i nie należy ich brac pod uwagę w ofercie cenowej.  
 

18. Czy pomieszczenie warsztatowe o którym mowa w par. 8 projektu umowy zostanie 
udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie? 
 
Pomieszczenie warsztatowe o którym mowa w par. 8 projektu umowy zostanie 
udostępnione nieodpłatnie na czas trwania i realizacji umowy.  
 

19. Czy w ofercie maja zostać zawarte koszty wynajmu zwyżki koszowej wraz 
z operatorem w celu przeprowadzenia np. wymiany zewnętrznych źródeł światła 
i innych prac na wysokości? 
 
Koszty wynajmu zwyżki koszowej wraz z operatorem w celu np. wymiany 
zewnętrznych źródeł światła i innych prac na wysokości pokryje Zamawiający po 
wcześniejszym wzajemnym uzgodnieniu Wykonawcy z Zamawiającym.  
 

20. Czy narzędzia, z których obecnie korzystaja pracownicy obsługi technicznej, zostaną 
przekazane do użytku firmie zewnętrznej? Jeżeli tak to proszę o podanie listy narzędzi do 
przekazania. 
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Zamawiający nie przekarze do użytku firmie zewnętrznej narzędzi z których obecnie 
korzystaja pracownicy obsługi technicznej.  

 
 
          Z poważaniem 
 
 

Dyrektor  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

  Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


