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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 5/17 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie. 

 
 
Pytanie nr 1: 

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie druków formalnych w formie edytowalnej?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej przekaże Wykonawcy druki formalne w formie 

edytowalnej. 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy do oferty należy dołączyć wykaz robót budowlanych, wykaz osób, informację z banku, polisę, 

KRS? Czy dokumenty te należy złożyć dopiero na wezwanie zamawiającego?” 

 

Odpowiedź: 

Dokumenty te należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3: 

„Kosztorys roboty budowlane 

Element 2.2 roboty fundamentowe 

Poz. 29 ściany żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych, ściance gr. 25 

cm studzienek ST-1. ST-2. ST-3, m2-16,53 przyjęto krotność 7 powinna być krotność – 17.” 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć krotność 17. 

Pytanie nr 4:  

„Kosztorys roboty budowlane 

Element 2.14 pokrycie dachu 

W poz. 193. Izolacja z folii polietylenowej – paroizolacja attyki wywiewana na płytę OSB przyjęto tylko 

93,75 m2 folii, powinna być folia paroizolacyjna na całej powierzchni dachu tj. poz. 183 – 865, 52 m2, 
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poz. 184 – 275,90 m2, poz. 186 – 1947,30 m2, poz. 189 – 424,91 m2, poz. 191 – 178,12 m2, poz. 192 

– 253,30 m2, w dziale pominięto 3 945,05 m2 foli paroizolacyjnej, czy należy ją doliczyć w tej pozycji?”  

 

Odpowiedź: 

Należy doliczyć folię paraizolacyjną pod pokrycie dachu. 

 

Pytanie nr 5:  

„Kosztorys roboty budowlane 

Element 3.4 podłogi 

Pominięto wykonanie posadzki samopoziomującej gr 5 mm pod wykładziny podłogowe PCV, należy 

doliczyć 4055,12 m2 posadzek samopoziomujących pod wykładziny PCV.  

 

Odpowiedź: 

Posadzkę cementową przewidzianą w przedmiarze należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

wykładzin PCV tj. wraz z warstwą wyrównującą gr. 5mm. Do pozycji Posadzki cementowe należy 

doliczyć ewentualne wykonanie warstwy wyrównującej. 

 

Pytanie nr 6:  

„Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów obligatoryjnych przeglądów 

serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów obligatoryjnych 

przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.  

 

Pytanie nr 7:  

„Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów wymiany materiałów 

eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia ich wad)?” 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji kosztów wymiany materiałów 

eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia ich wad).  
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Pytanie nr 8:  

„Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zasad płatności określonych w § 8 projektu umowy. 

Zaproponowane zasady płatności wprowadzają de facto obowiązek kredytowania inwestycji i są 

bardzo niekorzystne dla potencjalnych Wykonawców. Wobec powyższego wnosimy o zmianę 

postanowień i wprowadzenie rozliczenia kwartalnego i ostatniej płatności (10%) po zakończeniu 

robót.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni treści § 8 projektu umowy.  

 


