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                                                         Kraków, 9 marca 2016 r. 

 

 Dotyczy: postępowania na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Emaus 18 

w Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

instalacjami wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem 

terenu”.  

  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

A.I.271-8/16 
 

 

I. 

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

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

W odniesieniu do ogłoszonego  przetargu  pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy 

ul. Emaus 18 w Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

instalacjami wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem terenu 

i przeprowadzonej w dniu dzisiejszym wizji lokalnej na obiekcie informujemy, ze wykonanie zadania 

w terminie 3 miesięcy jest niewykonalne ze względu na technologię i sztukę budowlaną.  

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy jest możliwość przedłużenia terminu wykonania 

wyżej wymienionego zadania do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia - do końca lipca 2016 r. 

Pkt 4.10 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje nowe brzmienie: 
 

„Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2016 r.” 
 

Załącznikiem do odpowiedzi jest poprawiony FORMULARZ OFERTY – z nową datą wykonania 

zamówienia – który Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą. 
 

Pytanie: 

W związku z ogłoszonym przetargiem publicznym proszę o udostępnienie projektów w formacie 

edytowalnym (format dwg.) lub w formacie pozwalającym na poprawne odczytanie projektów 

tj. powiększenie. Poprawne odczytanie projektów które jest niezbędne do przeliczenia materiałów, 

pozwoli na prawidłową wycenę i złożenie poprawnej oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia - załącznik do odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

W związku z ogłoszonym przetargiem publicznym proszę o uzupełnienie przedmiaru w którym brak 

okablowania strukturalnego o którym mowa w opisie projektu wykonawczego jak i na projektach. 

Poprawne wykonanie kosztorysu na podstawie przedmiaru pozwoli na prawidłową wycenę i złożenie 

poprawnej oferty.  

Odpowiedź: 

Wszystkie instalacje  teletechniczne zawarte w projekcie tj. telewizja przemysłowa, system sygnalizacji 

włamania, system przywoławczy dla niepełnosprawnych w sanitariatach, system oddymiania klatki 

schodowej, sieć logiczna (pasywna) są zawarte w przedmiarze, opisane każdorazowo jako 1 komplet. 

Opisanie każdej instalacji jako całość ma wpływ na to że poszczególne elementy danej instalacji będą 

elementami jednego systemu (co gwarantuje dobrą pracę instalacji). W każdym z projektów w opisie 

zawarte jest zestawienie materiałów, na podstawie których należy wycenić poszczególne instalacje. 

 

Pytanie: 

W związku z ogłoszonym przetargiem publicznym proszę o uzupełnienie przedmiaru w którym brak 

okablowania strukturalnego o którym mowa w opisie projektu wykonawczego jak i na projektach. 

Poprawne wykonanie kosztorysu na podstawie przedmiaru pozwoli na prawidłową wycenę i złożenie 

poprawnej oferty.  

Odpowiedź: 

Wszystkie instalacje  teletechniczne zawarte w projekcie tj. telewizja przemysłowa, system sygnalizacji 

włamania, system przywoławczy dla niepełnosprawnych w sanitariatach, system oddymiania klatki 
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schodowej, sieć logiczna (pasywna) są zawarte w przedmiarze, opisane każdorazowo jako 1 komplet. 

Opisanie każdej instalacji jako całość  ma wpływ na to że poszczególne elementy danej instalacji będą 

elementami jednego systemu (co gwarantuje dobrą pracę instalacji). W każdym z projektów w opisie 

zawarte jest zestawienie materiałów, na podstawie których należy wycenić poszczególne instalacje. 

 

Pytanie: 

Aby wykonać zadanie zgodnie z zachowaniem prawidłowej technologii wykonania robót budowlanych 

czas potrzebny na wykonanie ww. zadania to co najmniej 7 miesięcy. Termin podany przez Inwestora 

jest nierealny. 

Czy Inwestor przedłuży termin wykonania robót i o jaki okres? 

Odpowiedź: 

Pkt 4.10 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje nowe brzmienie: 
 

„Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2016 r.” 

 

Pytanie: 

W opisie zagospodarowania działki pkt 10 projektowanie małej architektury pisze: przyjmuje się altany 

typowe, z oferty handlowej, karty katalogowe altan. 

Brak kart katalogowych. Proszę o zamieszczenie kart katalogowych na stronie. 

Brak również kart katalogowych ławki i kosze. 

Proszę o podanie wysokości drzewek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia  - załącznik do odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Proszę dokładnie sprecyzować jakie mają być rolety i w jakim systemie?  

Czy chodzi o rolety wolno wiszące montowane do ściany czy do sufitu, w kasecie czy bez kasety?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem architektonicznym: 

Rolety wewnętrzne tekstylne ( przezierne) – we wszystkich pomieszczeniach, czyli we wszystkich 

oknach budynku. 

Rolety generalnie  montowane do ściany (ewentualne odstępstwa na etapie wykonawstwa należy 

uzgadniać z Inwestorem), rolety montowane w kasecie. 

 

II. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej „specyfikacją”) w następującym zakresie: 

 

Pkt 15 specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 16 marca 2016 r. do godz. 12:00 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 

zostanie złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 12:15 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 i terminu gwarancji”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 9 marca 2016 r. pod 

numerem: 52268 - 2016. 

 

Załączniki: 

- zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 

- Formularz oferty 

  Dyrektor 

                                                            Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

                                                                            mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
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