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                                                         Kraków, 10 luty 2016 r. 

 

  Dotyczy: postępowania na „Wykonanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej 

pełnobranżowej”.. 

  

 

POSTĘPOWANIE 

A.I.271-2/16 

 
 

I. 

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 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

W związku z wymaganiami dotyczącymi obsługi parkingowej prosimy o potwierdzenie, że obsługa 

komunikacyjna przedmiotowego obiektu w zakresie wymaganych miejsc parkingowych odbywać się 

będzie uwzględniając istniejące miejsca parkingowe na terenie we władaniu Zamawiającego i jest ona 

zgodna ze wskaźnikami par.13 pkt. 5 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

„Wola Justowska-Modrzewiowa”. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wskazanie obszarów parkingowych (na załączniku mapowym), które należy wykazać dla 

spełnienia wymagań j.w. 

Odpowiedź: 

Obecnie użytkowane parkingi. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania w ramach Przedmiotu Zamówienia  

parkingu podziemnego dla obsługi parkingowej Inwestycji? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zaprojektowania w ramach Przedmiotu Zamówienia  

parkingu naziemnego dla obsługi parkingowej Inwestycji? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje etapowanie realizacji inwestycji? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Jeśli odpowiedź na pyt. Nr 5 jest pozytywna, to czy Wykonawca ma ująć podział opracowań 

kosztowych na etapy realizacji? Jakie etapy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający proponuje następujące etapy realizacji inwestycji: 

1. Wyburzenia, wykonanie fundamentów dla bloku operacyjnego, 

2. Wykonanie budynku bloku operacyjengo wraz z łącznikiem - stan zamknięty, wykończony, 

3. Zakończenie prac, wyposażenie i oddanie do użytkowania budynku bloku operacyjnego, 

4. Przebudowa budynku nr 2, 

5. Oddanie budynku nr 2 do użytkowania budynku nr 2.  

 

 

Pytanie: 

W związku z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym, w ograniczonym zakresie dla tematu: 
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„Projekt rozbudowy istniejącego obiektu szpitalnego – budynek nr 2, o obiekt dla potrzeb bloku 

operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizatorni wraz  

z funkcjami towarzyszącymi”, dotyczącego budynku zlokalizowanego przy Al. Modrzewiowej 22  

w Krakowie. w punkcie 3.4 i 3.5. prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy Projektu 

nie należą czynności opisane w przywołanych punktach. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga opracowania specyfikacji technicznych (przetargowych) dla urządzeń, 

wyposażenia meblowego i medycznego wbudowanego projektowanych w ramach projektu technologii? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z Zamawiającym. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga opracowania specyfikacji technicznych (przetargowych) dla aparatury 

medycznej projektowanej w ramach projektu technologii? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z Zamawiającym. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał projektu wnętrz. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał projektu mebli do zabudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie: 

Prosimu o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zaprojektowania w ramach przedmiotu 

Zamówienia dla obiektu  „Bloku Operacyjnego” nowego systemu BMS? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

 

Pytaniae: 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał projektu BMS prosimy o informację czy 

Zamawiający posiada w obecnym zespole obiektów system BMS? Czy ewentualny istniejący system 

BMS pozwala na rozbudowę systemu dla potrzeb obiektu „Bloku Operacyjnego” będącego 

przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy nie posiada. 

 

Pytanie: 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał projektu BMS prosimy o informację czy 

Zamawiający będzie wymagał aby system BMS miał dotyczyć wszystkich instalacji przedmiotowego 

budynku  czy tylko instalacji HVAC? 

Odpowiedź: 

Wszystkich instalacji. 

 

Pytanie: 

W PFU zapisano : ” Jednostka Główna - Centralny serwer systemu umieszczony jest w pomieszczeniu 

technicznym na parterze budynku”. 

Czy Zamawiający posiada serwerownię istniejącą na parterze budynku istniejącego, która obsłuży 

nowoprojektowany obiekt? Czy serwerownia posiada rezerwę w zakresie systemu teleinformatycznego? 

Czy należy zaprojektować nowe pomieszczenie, którego nie ma w załączonej koncepcji? 

Odpowiedź: 

Należy zaprojektować nową i przewidzieć na nią nowe pomieszczenie. 

 

Pytanie: 

W związku ze zbliżeniem projektowanego obiektu na odległość mniejszą niż 4m do granicy działki, co 

skutkuje koniecznością uzyskania na mapie klauzuli „mapa może służyć do projektowania obiektów 
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posadiownych do 4m od granicy działki”, co wiąże się z procedurą wznowienia przebiegu granicy 

działki pomiędzy dz. nr 228/2, a 214/1 na bazie pomiarów archiwalnych lub też wykonania procedury 

rozgraniczenia. Prosimy o informację, że Zamawiający rozpoczął w/w procedurę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie rozpoczął procedury. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwiedzenie, że mapa do celów projektowych jest w zakresie Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwiedzenie, że w przypadku braku możliwości wykonania odtworzenia przebiegu granicy 

pomiędzy dz. nr 228/2, a 214/1 i uzyskania odpowiedniej klauzuli na mapie do celów projektowych  

w terminach przewidzianych umową,  Zamawiający dopuszcza przesunięcie projektowanego obiektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację, kto jest właścicielem działki pomiędzy dz. nr 214/1? 

Odpowiedź: 

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości, Al. Modrzewiowa 20. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający potwierdza, że rozwiązania funkcjonalne w załączonej koncepcji są zaakceptowane  

i odpowiadają Użytkownikom? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

Czy w przypadku potwierdzenia, że Zamawiający i Użytkownicy zaakceptowali rozwiązania 

funkcjonalne załączonej koncepcji, odpowiedzialność za funkcję obiektu ponosi Autor Koncepcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiotowej koncepcji? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do Koncepcji, w tym do wykonywania zależnych  

 

praw autorskich na utworze umożliwiające przeprojektowanie załączonej Koncepcji? Prosimy  

o udostępnienie oświadczeń Projektantów dotyczących możliwości wykonywania zależnych praw 

autorskich Projektantów na przedmiotowym utworze lub kopii umowy pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą PFU. 

Odpowiedź: 

Tak. 

Autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego w protokole odbioru koncepcji 

wykonanej na podstawie umowy z dnia 27.01.2010r. (paragraf 7 ust. 1 tej umowy). Poza tym szpital 

zapłacił za przeniesienie tych praw (paragraf 6 ust. 1 umowy). Niezależnie od tego Szpital na podstawie 

art. 61 ustawy o prawach autorskich i prawa budowlanego może wprowadzać zmiany  tej koncepcji, 

przygotowując projekt techniczno-budowlany.  Zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie 2 ustawy o prawach 

autorskich bez zgody Wykonawcy można czynić zmiany w projekcie (koncepcja też jest projektem) 

jeżeli są one spowodowane oczywistą koniecznością, a projektant nie miałby słusznej podstawy im się 

sprzeciwić. Uprawniony do wprowadzenia zmian jest osoba uprawniona z tytułu praw autorskich 

majątkowych czyli Szpital. Przyjmuje się, że zmiany, które na gruncie tego przepisu inwestor może 

wprowadzić, bez zgody projektanta, podyktowane muszą być koniecznością spełnienia wymogów 

narzuconych prawem, decyzją administracyjną, czy też normami technicznymi, a także zmiany 

poprawiające bezpieczeństwo. Również chęć osiągnięcia celu umowy, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcje, 

jaką pełnić ma dany obiekt, czy wreszcie zmiany mające na celu usunięcie popełnionych przez 

projektanta błędów, uzasadniają wprowadzenie  zmian przez inwestora (Szpital). Są to przypadki,  
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w których Szpital może zlecić wprowadzenie zmian innemu projektantowi bez konieczności uzyskania 

uprzedniej zgody projektanta, który jest autorem projektu. Prawo do wprowadzenia zmian, na 

podstawie cytowanego przepisu art. 49 nie przysługuje w przypadku wprowadzenia zmian 

podyktowanych chęciami obniżenia kosztów inwestycji. Chociaż niektórzy komentatorzy uważają, że 

również interesy ekonomiczne mogą być podstawą zmian na podstawie art. 49 ustawy o prawach 

autorskich jeżeli okoliczności, które wpływają na chęć dokonania zmian nie istniały w chwili zawarcia 

umowy z projektantem. 

 

Pytanie: 

Dla oszacowania kosztów Nadzoru Autorskiego prosimy o podanie (orientacyjnie) zakładanej długości 

trwania procesu realizacji obiektu. 

Odpowiedź: 

48 miesięcy. 

 

Pytanie: 

Dla oszacowania kosztów Nadzoru Autorskiego prosimy o potwierdzenie, że narady koordynacyjne 

będą odbywały się nie częściej niż 1 raz w  tygodniu. 

Odpowiedź: 

Według potrzeb, średnio 1 raz w tygodniu. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje obligatoryjne rozwiązania projektowe z zastosowaniem technologi 

pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii? Jeśli tak – w jakim zakresie (kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, inne)? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający posiada ekspertyzy techniczne  z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opinie lub inne 

dokumenty z tego zakresu, które dotyczą budynków sąsiadujących z przedmiotową inwestycją? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający posiada Decyzje, Opinie lub Pisma z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydane 

przez KMPSP w Krakowie lub inne instytucje / firmy, a dotyczące obiektów bezpośrednio 

sąsiadujących z przedmiotowym obiektem  lub też dotyczące zewnętrznego zaopatrzenia wodnego czy 

też dróg pożarowych? Prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy udostępnia aktualne decyzje oraz ekspertyzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 

budynku sąsiadującego tj. budynku nr 2 – załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga objęcia zakresem opracowania zewnętrzną sieć hydrantową? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wymaga aby w zakresie instalacji gazów medycznych została również 

zaprojektowana instalacja dwutlenku węgla ze źródłami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie: 

Czy obecne zasilanie w wodę wraz ze zbiornikami retencyjnymi posiada wymagany zapas  

z uwzględnieniem przedmiotowej rozbudowy? 

Odpowiedź: 

Tak. Istniejący podziemny zbiornik wody - o pojemności 40 m
3
. 

 

Pytanie: 

Prosimy o udostępnienie aktualnych umów przyłączeniowych.  

Odpowiedź: 
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Zamawiajacy udostępnia aktualne umowy przyłączeniowe - załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Czy przedmiotem zamówienia jest również przebudowa lub rozbudowa istniejącego źródła wody dla 

potrzeb przedmiotowego obiektu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z decyzją projektanta. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wskazanie lokalizacji dla Stacji Trafo oraz agregatu prądotwórczego.  

Odpowiedź: 

Stacja Trafo oraz agregat prądotwórczy zlokalizowane są na działece nr 228/2, obr. 9 jedn. ewid. 

Krowodrza,  Aleja Modrzewiowa 22, lokalizacja zgodnie - z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że agregat prądotwórczy ma zostać zaprojektowany tylko na potrzeby 

budynku Bloku Operacyjnego?  

Odpowiedź: 

Tak, agregat tylko dla budynku. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że opisane w PFU wymagania dla instalacji wentylacji – klimatyzacji 

dotyczące klas czystości powietrza dla pomieszczeń nie są obligatoryjne i należy je dostosować do 

obowiązujących przepisów, norm, wymagań.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

W przypadku konieczności utrzymania wymagań opisanych w PFU dotyczących klas czystości 

powietrza dla pomieszczeń  prosimy o potwierdznie, że Zamawiający wymaga znacznie wyższego 

standardu sanitarnego dla pomieszczeń w całym obiekcie i jest świadomy podwyższenia kosztów 

wybudowania instalacji wentylacyjnej, dodatkowych śluz i wydzieleń, a co za tym idzie również 

podwyższenia kosztów utrzymania takiego obiektu. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje objęcie zakresem opracowania sieci zewnętrzne lub elementy 

infrastruktury technicznej, które mają być przewidziane dla innych inwestycji na terenie Szpitala, a nie 

są bezpośrednio związane z budynkiem „Bloku Operacyjnego” 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie: 

W związku z koniecznością przeprojektowania obiektu wynikającą z zaproponowanych rozwiązań 

funkcjonalnych w Koncepcji Bloku Operacyjnego i PFU wnosimy o przedłużenie terminu wykonanie 

projektu architektonicznego do 5 tygodni. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust.1 umowy Zamawiający określa, że: 

1. ,,Wykonawca w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. od daty zawarcia umowy, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiających wykona: 

1) niezbędne inwentaryzacje pomieszczeń użytkowych w budynku nr 2 a objętych przedmiotem 

opracowania projektu, 

2) projekt architektoniczny obiektu konsultując go z Zamawiającym i przekaże go Zamawiającemu. 

Zamawiający zatwierdzi projekt w terminie tygodnia od przekazania przez Wykonawcę albo 

zwróci go Wykonawcy w celu wykonania poprawek. Wykonawca powinien uwzględnić 

poprawki Zamawiającego w terminie tygodnia od zwrócenia projektu w celu wykonania 

poprawek. 

3) pełnobranżowy projekt budowlany i przekaże go do odbioru przez Zamawiającego wraz 

z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4, z zastrzeżeniem pkt. 4). 

4) w terminie tygodnia od podpisania protokołu odbioru projektu złoży w imieniu Zamawiającego 

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże Zamawiającemu  

w tym terminie potwierdzenie złożenia wniosku. 
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Pytanie: 

W związku z koniecznością przeprojektowania obiektu wynikającą z zaproponowanych rozwiązań 

funkcjonalnych w Koncepcji OIT i PFU  wnosimy o przedłużenie terminu wykonanie projektu 

architektonicznego do 5 tygodni. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust.1 umowy Zamawiający określa, że: 

2. ,,Wykonawca w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. od daty zawarcia umowy, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiających wykona: 

5) niezbędne inwentaryzacje pomieszczeń użytkowych w budynku nr 2 a objętych przedmiotem 

opracowania projektu, 

6) projekt architektoniczny obiektu konsultując go z Zamawiającym i przekaże go Zamawiającemu. 

Zamawiający zatwierdzi projekt w terminie tygodnia od przekazania przez Wykonawcę albo 

zwróci go Wykonawcy w celu wykonania poprawek. Wykonawca powinien uwzględnić 

poprawki Zamawiającego w terminie tygodnia od zwrócenia projektu w celu wykonania 

poprawek. 

7) pełnobranżowy projekt budowlany i przekaże go do odbioru przez Zamawiającego wraz 

z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4, z zastrzeżeniem pkt. 4). 

8) w terminie tygodnia od podpisania protokołu odbioru projektu złoży w imieniu Zamawiającego 

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże Zamawiającemu  

w tym terminie potwierdzenie złożenia wniosku. 
 

Pytanie: 

W związku z koniecznością przeprojektowania obiektu wynikającą z zaproponowanych rozwiązań 

funkcjonalnych w Koncepcji CS i PFU  wnosimy o przedłużenie terminu wykonanie projektu 

architektonicznego do 5 tygodni. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust.1 umowy Zamawiający określa, że: 

3. ,,Wykonawca w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. od daty zawarcia umowy, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiających wykona: 

9) niezbędne inwentaryzacje pomieszczeń użytkowych w budynku nr 2 a objętych przedmiotem 

opracowania projektu, 

10) projekt architektoniczny obiektu konsultując go z Zamawiającym i przekaże go Zamawiającemu. 

Zamawiający zatwierdzi projekt w terminie tygodnia od przekazania przez Wykonawcę albo 

zwróci go Wykonawcy w celu wykonania poprawek. Wykonawca powinien uwzględnić 

poprawki Zamawiającego w terminie tygodnia od zwrócenia projektu w celu wykonania 

poprawek. 

11) pełnobranżowy projekt budowlany i przekaże go do odbioru przez Zamawiającego wraz 

z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4, z zastrzeżeniem pkt. 4). 

12) w terminie tygodnia od podpisania protokołu odbioru projektu złoży w imieniu Zamawiającego 

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże Zamawiającemu  

w tym terminie potwierdzenie złożenia wniosku. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że termin przekazania projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów 

inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót to 30 czerwca 2016. 

Odpowiedź: 

Tak.  

 

Pytanie: 

W związku z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym, w ograniczonym zakresie dla tematu: 

nr 2 (RTG, Izba przyjęć, sekretariat medyczny i pomieszczenia towarzyszące) dotyczące budynku przy 

Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie, znajdującego się na działce nr 228, obręb 9, dla dzielnicy 

Krowodrza.” w punkcie 3.4 i 3.5 (2.5.-pomyłka pisarska). prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków 

Wykonawcy Projektu nie należą czynności opisane w przywołanych punktach. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą w § 15: 

„Zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały łóżkowe szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń 

administracyjnych i socjalnych, nie mogą być przechodnie” 
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prosimy o potwierdzenie, że projektowany Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii będą 

„obsługiwać” tylko jeden oddział łóżkowy znajdujący się na 1 piętrze budynku nr2 i nie przewiduje się 

komunikacji pozostałych jednostek funkcjonalnych  z obiektem projektowanego Bloku Operacyjnego 

poprzez oddział łóżkowy na 1 piętrze i projektowany łącznik. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiąjacy potwierdza. 

 

Pytanie: 

W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą w § 15: 

„Zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały łóżkowe szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń 

administracyjnych i socjalnych, nie mogą być przechodnie” 

prosimy o potwierdzenie, że funkcje parteru (CS,RTG) nowego, projektowanego budynku Bloku 

Operacyjnego będą obsługiwane poprzez wejścia/wyjścia zewnętrzne i nie przewiduje się komunikacji 

z pozostałych jednostek funkcjonalnych  z obiektem projektowanego Bloku Operacyjnego poprzez 

oddział łóżkowy na 1 piętrze i projektowany łącznik. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą w załączniku nr 1 dział I opisano wymagania dla Izby Przyjęć: 

„1. Izba przyjęć posiada bezpośrednie zadaszone wejście z dojazdem umożliwiającym podjazd co 

najmniej dla jednego pojazdu.  

2. W skład izby przyjęćwchodzą:  

1) punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia;  

2) pomieszczenie zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala;  

3) co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek-

wannę, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

3. Jeżeli nie organizuje się osobnej izby przyjęć dla oddziału położnictwa, w ramach oddziału zapewnia 

się osobne pomieszczenie przyjęć dla kobiet ciężarnych. 

4. W izbie przyjęć zapewnia się możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono 

chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobą zakaźną. Izolacja może się odbywać w 

oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku gdy izba przyjęć składa się co najmniej z trzech pomieszczeń 

zapewniających przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta.  

5. W przypadku gdy izba przyjęć jest również miejscem przyjmowania dzieci, co najmniej jedno 

pomieszczenie oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w natrysk są wyposażone w 

sposób dostosowany do przyjmowania dziecka.”  

Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe wymagane pomieszczenia, ich wyposażenie oraz elementy 

funkcjonalne nie wskazane w koncepcji są w pozostałej części obiektu i są poza zakresem opracowania 

i poza zakresem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

Czy w  § 2, ust.6, pkt.b)  wymieniony projekt może może zostać przekazany na płycie CD w postaci 

plików PDF? (alternatywnie do JPG). Format PDF jest ogólnodostępny i znacznie bardziej 

poręczniejszy zarówno zapisie jak i odtwarzaniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przekazanie wymienionego w § 2, ust. 6, pkt. b)  umowy projektu na płycie 

CD w postaci plików PDF. 

 

Pytanie: 

Wnioskujemy o korektę pisarską § 2, ust.10, pkt 5) – podpunkt utworzony z przypadkowego 

podzielenia i przeniesienia części treści pkt.4). 

Odpowiedź: 

Zamawiający niedokonuje korekty pisarskiej. 

 

Pytanie: 

Wnioskujemy j.w.o korektę pisarską § 2, ust.10, pkt 7) 

Odpowiedź: 
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Zamawiający niedokonuje korekty pisarskiej 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia zdania § 2, ust.9) „udział w czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do uzyskania projektowych zdolności użytkowych obiektu” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia iż zapis „udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania 

projektowych zdolności użytkowych obiektu” - rozumie jako udział w czynnościach mających na celu 

odbiór obiektu wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia zdania § 2, ust.12: „kompletne dowody”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż § 2, ust. 12: „kompletne dowody” - rozumie jako dowody nie budzące 

wątpliwości Zamawiającego, potwierdzające jednoznacznie etap realizacji przedmiotu umowy oraz 

przebieg prac. 

 

Pytanie: 

- Znak postępowania:A.I.271-2/16 

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- PKT: 

5.1.1. a) 

 a) jeden projekt budowy bloków operacyjnych, w zakres którego weszły minimum 3 sale operacyjne 

wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 

Centralną Sterylizatornią o powierzchni użytkowej minimum  1000 m 2 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści j.w. na: 

a) jeden projekt budowy / przebudowy  bloków operacyjnych, w zakres którego weszły minimum 3 sale 

operacyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

oraz Centralną Sterylizatornią o powierzchni użytkowej minimum  1000 m 2 

Odpowiedź: 

   Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ. 
 

Pkt. 5.1.1. lit a) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„a) jeden projekt budowy / przebudowy  bloków operacyjnych, w zakres którego weszły 

minimum 3 sale operacyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, Oddziałem Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią o powierzchni użytkowej minimum  

1000m
2
”.

 

 

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest poprawiony „Wykaz usług” – który Wykonawca ma 

obowiązek złożyć wraz z ofertą. 

 

Pytanie: 

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- PKT: 

5.1.2. f) 

f) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności  

inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń; 

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie pkt.-u j.w.? 

Odpowiedź: 

   Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ. 
 

Zamawiający wykreśla w pkt 5.1.2. SIWZ uprawnienia wskazane w lit. f). 
 

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest poprawiony „Wykaz osób” – który Wykonawca ma 

obowiązek złożyć wraz z ofertą. 

 

Pytanie: 

Zamawiający zgodnie z SIWZ pkt. 5 (Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków) , oraz p pkt.5.1.2. ( dysponują osobą/osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia posiadającą/ymi kwalifikacje – uprawnienia) w p pkt. f. określił konieczność 

dysponowania minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

z dnia 11 września 2014r Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez 

ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami 

budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych. 
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 Z dokumentów postępowania przetargowego nr A.I.271-2/16, treści SIWZ i załączników 

wynika, że: osoba z takimi uprawnieniami jest w tym postępowaniu  nie potrzebna, jednocześnie nie ma 

potrzeby opracowania dokumentacji rozbiórkowej opartej na wyburzeniach metodą wybuchową, 

ewentualne wszystkie rozbiórki zaprojektują, architekt wraz z konstruktorem. 

W związku z powyższym zwracamy się do zamawiającego o wykreślenie tego zapisu ze SIWZ. 

Odpowiedź:  

   Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji  SIWZ. 
 

Zamawiający wykreśla w pkt 5.1.2. SIWZ uprawnienia wskazane w lit. f). 
 

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest poprawiony „Wykaz osób” – który Wykonawca ma 

obowiązek złożyć wraz z ofertą. 

 

Pytanie: 

- UMOWY (WZÓR)  

Pkt. 4. Projekt obejmuje m. in.: 

..................... 

- projekty sieci, w tym: niezbędne przełożenia istniejących sieci kolidujących z projektowana 

inwestycją, sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieć cieplna na cele c.t i centralnego 

ogrzewania, sieć wody ciepłej wraz z przewodem cyrkulacji 

Pytanie: 

Czy projekty sieci j.w. winny dotyczyć wyłącznie przebudowywanego zakresu, czy także wszystkich 

sieci na terenie KCRiO w Krakowie. 

To samo pytanie dotyczy sieci energetycznych oraz teletransmisyjnych. 

Odpowiedź: 

Dotyczy tylko sieci na potrzeby nowej realizacji i sieci z nią kolidujących. 

 

II. 
Działając zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.  

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją: 
 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 16 lutego 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 została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 lutego 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 terminów wykonania inwentaryzacji.” 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 10 lutego 2016 r. 

pod numerem: 29728 - 2016. 

 

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

zawiadomienia faksem na nr 12 425-12-28. 

 

ałączniki: 

- ekspertyza techniczna; 

- umowy przyłączeniowe 

- Decyzja; 

- rzut; 

- wykaz usług 

- wykaz osób. 

     Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  
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NIP: 677-17-03-375 
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Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
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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:  

(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  
  

(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
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Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 
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