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Nr sprawy A.I. 271-4/11                                                                Kraków, 2 luty 2012 r. 
  
Dotyczy: Postępowania na świadczenie na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji usługi kompleksowej obsługi 

techniczno - eksploatacyjnej 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-4/12 

 
 

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, 
uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  
 
 

1. Prosimy o uściślenie i podanie instalacji oraz urządzeń, które mają zostać przekazane w 
obsługę i konserwacje wykonawcy usług, a które będą wyjęte poza umowę np. dźwigi, agregat 
chłodniczy, centrale wentylacyjne, klimatyzatory, UPS’y, instalacja pożarowa 
Odpowiedź: 
Wyjęte z obsługi objętych niniejszym zamówieniem są dźwigi z zastrzeżeniem pkt. 1 e) w 
załączniku nr 1 do umowy, instalacja pożarowa z zastrzeżeniem pkt 1 f) załącznika nr 1 do umowy 

2. Czy koszty związane z okresowymi badaniami UDT należy uwzględnić w ofercie cenowej ? 
Odpowiedź: 
Koszty dotyczące okresowych badań UDT pokrywa Zamawiający i nie należy ich brać pod uwagę w 
ofercie cenowej 
 

3. W przypadku wymiany szyby w oknie, koszty zakupu pokryje Zleceniobiorca czy 
Zleceniodawca ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z § 4 ust. 2 Zamawiający zapewni materiały i urządzenia podlegające wymianie nie 
określone w ust. 1 pkt c), dostarczając je Wykonawcy na zgłoszone zapotrzebowanie lub po 
wcześniejszym wzajemnym uzgodnieniu ponosi koszt materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę. Szyby nie znajdują się w załączniku nr 2.   
 
 

4. Załącznik nr 1 do umowy, pkt. 7 ust. a) 
Jak często odbywają się prace związane z przenoszeniem mebli, towarów, sprzętu medycznego 
oraz innych urządzeń ? 
Odpowiedź: 
W zależności od potrzeb. Zamawiający nie jest w stanie określić częstotliwości wykonywania tych 
czynności. 
 

5. Załącznik nr 1 do umowy, pkt.  7 ust. b) 
Jak często odbywa się rozładowywanie dostaw do magazynów (medycznego, gospodarczego) i 
apteki ?  
Odpowiedź: 
Rozładowywanie odbywa się średnio 2 razy w tygodniu. 
 

6. Załącznik nr 1 do umowy, pkt. 7 ust. c) 
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Jak często odbywają się prace związane z rozdysponowaniem wody mineralnej między 
oddziałami szpitala ? Czy Zamawiający udostępnia środek transportu i jakiej pojemności są 
butle ? 
Odpowiedź: 
Rozwożenie odbywa się średnio raz w miesiącu. Butle mają pojemność 5 L. Zamawiający nie 
zapewnia środku transportu. 
 

7. Podczas wizji lokalnej, pojawiło się pytanie odnośnie gazów medycznych. W czyim zakresie 
znajdą się czynności związane z transportem na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 
oraz podpinania butli z gazami medycznymi ? Jeżeli zakres związany z rozdysponowaniem 
gazów medycznych znajdzie się w zakresie prac firmy zewnętrznej, prosimy o przedstawienie 
dokładnego zakresu prac związanego z gazami medycznymi. 
Odpowiedź: 
Obsługa gazów medycznych nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.  
 

8. Prosimy o podanie średniego miesięcznego kosztu materiałów podlegających bieżącej 
wymianie /materiały zostały wykazane w załączniku nr 2 do umowy/ 
Odpowiedź: 
Materiały wskazane w załączniku nr 2 do umowy zostały wskazane również w załączniku nr 7 do 
SIWZ wraz ze średnioroczną ilością zakupu ich w roku ubiegłym. Materiały te są ogólnodostępne w 
różnych punktach sprzedaży, z różnymi cenami. W związku z powyższym wskazanie średniego 
miesięcznego kosztu materiałów określonych w załączniku nr 2 do umowy i załączniku nr 7 do 
SIWZ poniesionych przez Zamawiającego nie jest konieczne do określenia ceny za realizację 
zamówienia przez Wykonawcę, a podane w zamówieniu dane są wystarczające. 
 

9. Prosimy o podanie typów i ilości klimatyzatorów, które mają być utrzymane w gotowości 
eksploatacyjnej /zgodnie z pkt. 10 załącznika nr 1 do umowy/  
 

Lp Lokalizacja Typ urz ądzenia  Rok zakupu Rodzaj gazu 
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 

 
 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ: 
 
1. W załączniku nr 1 do wzoru umowy w pkt. 5.3 zostaje dodany ppkt. l) o treści: 

l) Obsługa, konserwacja i serwis kotłów wodnych (Kocioł  wodny typ  TKH 1400 kW  z palnikiem  GKP-
106.3 H i  Kocioł wodny typ TKH 500  Nr 275 z palnikiem typu GKP-38.1 H)   

2. W załączniku nr 1 do wzoru umowy w pkt. 10 c) jest: 
Niezbędne czynności zapewniające prawidłowe działanie wentylacji i klimatyzacji, 



Zostaje zmieniony na: 
Niezbędne czynności zapewniające prawidłowe działanie wentylacji i klimatyzacji, w tym także 
obsługa i konserwacja. 

3. W załączniku nr 1 do wzoru umowy w pkt. 10 zostaje dodany ppkt. e) o treści: 
e) Serwis agregatu chłodniczego i klimatyzatorów. 

4. W załączniku nr 3 wzór umowy w § 15 ust. 2 jest: 
Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
- gdy zmianie ulegnie zakres czynności opisanych w załączniku nr 1 do umowy, a w 
konsekwencji wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2. 

zostaje zmieniony na: 
Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
- gdy zmianie ulegnie zakres czynności opisanych w załączniku nr 1 do umowy, a w 
konsekwencji wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2. 

Takiej samej zmiany dokonuje się w pkt. IV.3 ogłoszenia (ZMIANA UMOWY) 
 

5. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert jest: 
Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 3 lutego 2012 r. godz. 12:00. na adres: 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja, w Sekretariacie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2012 r. o godz. 12:15 w budynku Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja,. 
Zostaje zmienione na: 
Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 8 luty 2012 r. godz. 12:00. na adres: Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w 
Sekretariacie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 luty 2012 r. o godz. 12:15 w budynku Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja,. 
 
Załącznik: 
1. Poprawiony załącznik nr 1 do umowy – zakres obowiązków 

 
 
 
          Z poważaniem 
         Dyrektor  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

  Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 

 


