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Kraków, dn. 04.02.2022 r. 
 
 
Dotyczy:  Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. 

Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej 
sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. 
Znak postępowania A.I.271.1.2.2022. 
 
 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie 
od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez 
Zamawiającego znajdują się poniżej. 
 
Pytanie:  
„(…) Proszę również o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej .ath lub .xml ..” 
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia dokument i publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
(https://www.kcr.pl/zamowienia-publiczne-i-ogloszenia/zamowienia-publiczne-2021-2/). 

 
 

PUBLIKACJA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW 

 
Działając zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dodaje do 

dokumentacji (publikowanej na stronie internetowej prowadzonego postępowania) Pozwolenie na 
wykonywanie robót budowlanych, Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wytyczne, zakres oraz program prac 
konserwatorskich elewacji budynku nr 2. 

 
 

WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU WIZJI LOKALNEJ 

 
Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyznaczenie 

dodatkowego terminu wizji lokalnej.  
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje SWZ 

w zakresie pkt 4.17. w następujący sposób: 
 

(…) 
Wizja lokalna pomieszczeń budynku odbędzie się w trzech terminach: 
(…) 
c) trzeci termin: 8 lutego 2022 r., godz. 9:00. 
(…) 
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ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 
 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 16 lutego 2022 r. do godz. 09:00. 
14.2.  
(…) 
14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 11:00.  
(…)” 
 
Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 
18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 17 marca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 
składania i otwarcia ofert i związania ofertą, informacji o 3 terminie wizji lokalnej) do portalu ezamowienia - 
04/02/2022 r.  

 
 

Załączniki: 
Przedmiar robót 
Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych  
Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków 
Wytyczne, zakres oraz program prac konserwatorskich elewacji budynku nr 2 
 
 
 

 
MałopolskiSzpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




