
   

 

 
 

BENEFICJENT: 
Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 
31-319 Kraków,  Bolesława Czerwieńskiego 16 
tel. +48 12 616 58 94; fax +48 12 616 58 89 
e-mail: nw.umk@um.krakow.pl 

REALIZATOR: 
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych,  

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 

tel. +48 44-67-500; fax +48 44-67-501 
e-mail: mco@mco.krakow.pl 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 5/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na roboty budowlane polegające na malowaniu powierzchni 

wewnętrznych w Pawilonie nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„W specyfikacji technicznej prowadzonego postępowania dotyczącego dokumentacji technicznej  

w załączniku nr 9 brak przedmiaru robót malarskich zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo Zamawiający udostępnia przedmiar robót który w opinii Wykonawcy nie dotyczą 

prowadzonego postępowania. Proszę o udostępnienie prawidłowego przedmiaru robót zgodnego  

z zakresem przedstawionym w załączniku nr 2” 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający nie 

będzie więcej udostępniał przedmiaru robót. W przypadku szczegółowego zakresu robót należy 

kierować się przede wszystkim szczegółowym opisem przedmiotem zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„W związku z ogłoszeniem przetargu dotyczącego Roboty budowlane polegające na malowaniu 

powierzchni wewnętrznych w Pawilonie nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o precyzyjne wskazanie, których pozycji przedmiarowych dotyczy postępowanie.” 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający nie 

będzie więcej udostępniał przedmiaru robót. W przypadku szczegółowego zakresu robót należy 
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kierować się przede wszystkim szczegółowym opisem przedmiotem zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ. 

 

 


