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 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
                                          

                             Kraków, 13 lipca 2012 r. 
 

Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Rozbudowę i adaptacja 

budynku nr 5 dla potrzeb Rehabilitacji Dziennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji”. 

Post. nr A.I. 271-33/12. 

 

  

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-33/12 
 

 

 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi 

przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

W związku z opublikowaniem dopiero w dniu dzisiejszym tj. 11.07.2012 r. uzupełnionego przedmiaru 

budowlanego prosimy o przedłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź do pytanie 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 

(przekazana do Wykonawców, którzy przesłali pytania). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 

lipca 2012 r. godzi. 12:00. 

 

Pytanie 

Na pytaniu o montaż drabinek, ław kominiarskich systemowych oraz łapaczy śniegowych odpowiadacie 

Państwo, że jest to zawarte w przedmiarach stanowiących załącznik do pisma. Jednakże w poprawionym 

przedmiarze umieszczacie państwo tylko łapacze śniegu (poz. 150). W żadnej pozycji przedmiaru nie ma 

wzmianki o ławach kominiarskich. Natomiast na rysunku architektury (15a połaci dachu) wyraźnie 

zaznaczone są ławy i stopnie kominiarskie. Jest to dość istotna niezgodność z projektem mogąca 

w przyszłości mieć duże konsekwencje. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź do pytanie 

Należy uwzględnić  montaż ław i stopni kominiarskich w systemie dachówki ceramicznej angoby - montaż 

stopni kominiarskich na dachach krytych dachówką 3 szt., montaż małych ławeczek kominiarskich na 

dachach krytych dachówką 2 szt., montaż dużych ławeczek kominiarskich na dachach krytych dachówką 2 

szt.  

Tylko Brass ma KNR do montażu stopni i ław kominiarskich. Jeżeli jest inne pokrycie to należy dopisać do 

KNR analogia. 

 

Pytanie 

W opublikowanym w dniu wczorajszym poprawionym w dniu wczorajszym  przedmiarze budowlanym 

w poz. 14 (KNR 401/609/3) „Rozebranie podsypki izolacyjnej….” – błędnie zastosowano przedmiar 143,6 * 

0,15 , gdyż pozycja ta  jest w m2 i powinno być raczej 143,60 m2 a nie jak wynika z obliczeń 21,54 m2. 

Proszę o skorygowanie przedmiaru. 
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Odpowiedź do pytanie 

Zamawiający informuje, że powinno być 143,6 m2 lub 21,54m3. 

 

Pytanie 

W projekcie technicznym i zestawieniu elementów klimatyzacji jest osiem jednostek wewnętrznych, a na 

rysunkach jest jedenaście. Różnica ta powoduje zmianę ilość elementów składowych całego systemu 

klimatyzacji. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

Odpowiedź do pytanie 

Należy uwzględnić jedenaście jednostek wewnętrznych zgodnie z rysunkami. 

 

Pytanie 

W opublikowanym w dniu wczorajszym poprawionym w dniu wczorajszym  przedmiarze budowlanym 

w poz. 95 jest napisane: „Balustrady schodowe  wypełnione elementami płytowymi zabetonowane 

w gniazdach co trzeci stopień”. Natomiast na rysunkach balustrada wygląda jak wykonana z kształtowników 

stalowych. Prosimy o podanie dokładnej informacji o wymiarach i z  jakiego materiału ma być wykonana 

barierka (stal nierdzewna, malowana, przekroje pochwytów, słupków , rodzaj wypełnienia (szkło, drewno). 

Odpowiedź do pytanie 

Balustrada wykonana z kształtowników stalowych malowanych proszkowo. 

 

Pytanie 

W punkcie 13-7 opisu technicznego jest napisane: 

„Budynek należy wyposażyć w sprzęt P-POŻ 

a) Minimalnie jedna gaśnica na kondygnacji 

b) Instrukcje p-poż i postępowania na wypadek pożaru 

c) Szkolenie p-poż 

d) Oznaczenie dróg ewakuacji w budynku 

e) Plany ewakuacyjne w widocznych miejscach” 

Czy należy to do zadania Wykonawcy i czy należy to wycenić. Jeśli tak to czy może być to ujęte 

w dodatkowej pozycji przedmiaru np.: Sprzęt i wyposażenie p.poż. Proszę o podanie typów gaśnic. Czy mają 

być to 2 sztuki czy może więcej. 

Odpowiedź do pytanie 

Jest to zapis w projekcie dotyczący Inwestora. 

 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z pkt 16.3 SIWZ Zamawiający nie wymaga złożenia 

w ofercie kosztorysów ofertowych. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy winien 

przedłożyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy obejmujący wycenę pełnego zakresu zamówienia 

(z uwzględnieniem również udzielonych odpowiedzi). 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia na numer faksu 12 425-12-28 lub e-mail: office@kcr.pl. 

 
 

 

         Dyrektor 

                    mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


