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Kraków,  3 października 2017 r. 

 

Dotyczy: budowy na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii bloku operacyjnego, 

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii 

oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz 

przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym oraz sal 

chorych w tym izolatkę wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego”; Znak 

postępowania A.I.271-23/17. 

 

 

Wyjaśnienia do udzielonych odpowiedzi, znak postępowania: A.I.271-23/17 

 

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

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający przekazuje dodatkowe wyjaśnienia w wyniku zapytania ze strony Wykonawcy. Treść 

wyjaśnień przedstawiamy poniżej. 

 

Informacja od Wykonawcy: 

1. Dotyczy zabezpieczeń RTG w pomieszczeniu Pracowni rentgenowskiej z aparatem 

ogólnodiagnostycznym: W zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej obliczeń osłon stałych RTG z 

listopada 2016 r. nastąpiły znaczące zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowej z  lipca 2016 

r. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja z listopada 2016 r. przekazana wraz z odpowiedziami 

w dn. 28-09-2017r. jest dokumentacją nadrzędną i na jej podstawie należy dokonać wyceny. 

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że w przekazanej wraz z odpowiedziami dokumentacji z 

listopada 2016 r. występują rozbieżności. Zgodnie z obliczeniem osłon stałych dla ściany A – str. 10 

(od strony pom. Pro morte) nie należy zakładać zabezpieczenia, po czym na str. 14  w zestawieniu 

grubości osłon dla ściany A+E i w opisie poniżej tabeli podano informację o konieczności 

zastosowania ochrony z ołowiu gr. 1mm. W obliczeniach wskazuje się na ścianę E (str. 10), która 

nie zostaje uwzględniona w opisach poniżej zestawienia grubości osłon na str. 14. Ponadto w 

dokumentacji z lipca 2016r. dla wskazanego pomieszczenia należało wykonać zabezpieczenie z 

ołowiu gr. 0,8mm dla ściany C w dokumentacji z listopada 2016 nie ma takiej konieczności.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja z datą z listopada 2016 jest obowiązująca. 

Załącznikiem do udzielonych wyjaśnień jest decyzja sanepid zatwierdzająca tą dokumentację. 

 

Informacja od Wykonawcy: 

2. Dotyczy zabezpieczeń RTG w pomieszczeniu Pracowni rentgenowskiej z aparatem 

rentgenowskim do dentystometrii: W zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej obliczeń osłon 

stałych RTG z listopada 2016 r. nastąpiły znaczące zmiany w stosunku do dokumentacji 

przetargowej z  września 2016 r. W dokumentacji z września 2016 r. należało zabezpieczyć ścianę C 

z cegły silikatowej gr. 120mm płytą ołowianą o gr. 0,8mm natomiast w dokumentacji z listopada 

2016 r. ściana C nie wymaga takiego zabezpieczenia. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że na 

rzutach architektury założono rolety z równoważnikiem ołowiu gr. 0,2mm a w projekcie osłon RTG 

z listopada 2016 r. założono zabezpieczenie gr. 0,6mm. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja z 

listopada 2016 r. przekazana wraz z odpowiedziami w dn. 28-09-2017r. jest dokumentacją 

nadrzędną i na jej podstawie należy dokonać wyceny.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja z datą z listopada 2016 jest obowiązująca. 

Załącznikiem do udzielonych wyjaśnień jest decyzja sanepid zatwierdzająca tą dokumentację. 

 

Informacja od Wykonawcy: 

3. Dotyczy zabezpieczeń RTG w salach operacyjnych: Pragniemy zwrócić uwagę, że w 

zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej obliczeń osłon stałych RTG z listopada 2016 r. nastąpiły 

znaczące zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowej z lipca 2016 r. W dokumentacji z 

listopada 2016 r. założono dodatkowo zabezpieczenie ściany B (sala 1028), B1 (sala 1027) z płyty 

ołowianej gr. 0,5mm i płyty gr. 0,8mm na ścianie B2 (sala 1026) . Ponadto w punkcie 6.3 

Zestawienie Grubości Osłon dla Sali Operacyjnej 1026 ściana B2 w tabeli wymaga zabezpieczenia 
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Pb 0,8mm a poniżej w opisie dla tej ściany pojawia się informacja o płycie Pb 0,5mm. Prosimy o 

jednoznaczne określenie grubości zabezpieczenia ściany B2. Pragniemy zwrócić również uwagę na 

fakt, iż mieniły się grubości osłon RTG w drzwiach do Sali operacyjnej M3 i M4 w stosunku do 

dokumentacji z lipca 2016 r. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że 

dokumentacja z listopada 2016 r. przekazana wraz z odpowiedziami w dn. 28-09-2017r. jest 

dokumentacją nadrzędną i na jej podstawie należy dokonać wyceny. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja z datą z listopada 2016 jest obowiązująca. 

Załącznikiem do udzielonych wyjaśnień jest decyzja sanepid zatwierdzająca tą dokumentację. 

W przypadku rozbieżności należy przyjąć do wyceny 0,8 mm zgodnie z tabelą. 

 

Informacja od Wykonawcy: 

4. Dotyczy odpowiedzi 2 zestaw III z dn. 28-09-2017r.: Prosimy o potwierdzenie, że opis zabudowy 

panelowej systemu ściennego przekazany w załączniku do odp. 2 zestaw III dotyczy sal 

operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowania pacjenta i lekarzy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Załącznik: 

- Decyzja sanepidu zatwierdzająca dokumentację 

 
       Dyrektor 

      Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                    mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


