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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 9/2016
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) 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.

Treść pytania:
„1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Czy warunki określone w SIWZ, dotyczące
posiadanie wiedzy i doświadczenia mogą być spełnione łącznie na jednej robocie budowlanej, czy też
Zamawiający wymaga odrębnych robót budowlanych dla każdego zakresu?”
Odpowiedź:
Warunek ten może być spełniony na jednej robocie budowlanej.
Treść pytania:
„2. Brak w udostępnionych przedmiarach zbrojenia płyty fundamentowej wg. rys. K8 to jest Zbrojenie
górne płyty fundamentowej_budynek B w ilości 22,80 t. Prosimy o informację jaką ilość zbrojenia płyty
fundamentowej przyjąć do wyceny wg. przedmiaru czy wg. dokumentacji?”
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć wartości:
- zbrojenie Ø12mm – 29,58 t - poz. nr 20,
- zbrojenie Ø16mm – 13,30 t – poz. nr 21,
- zbrojenie Ø20mm – 5,02 t – poz. nr 22.
Treść pytania:
„3. Brak w udostępnionych przedmiarach wykonania ścian żelbetowych zaznaczonych na rysunku K
17. Brak ścian o symbolu:
a. S.C. 4.1p – 9,50 mb
b. S.C 4.2 p – 20,50 mb
c. S.C. 5 – 20,00 mb
d. S.C. 6 p – 12,50 mb
e. ściana S.C. 4p wg. dokumentacji - 51,50 mb. Wg. przedmiaru budowlanego w pozycji nr. 50
przyjęto 12,50 mb.
Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości ścian przyjąć do wyceny?”
Odpowiedź:
Ściana SC-4p w poz. nr 50, 51 należy przyjąć wartość 51,50m x 2,81m = 144,72m2
Uzupełnienie ścian żelbetowych:
SC-4.1p – 17,58m2
SC-4.2p – 16,40m2
SC-5p – 50m2
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SC-6p – 35,13m2
Łączna wartość w poz. nr 48, 49 – 2132,02+119,11=2251,13m2
Uzupełnienie zbrojenie ścian żelbetowych:
W poz. nr 55 należy przyjąć wartość 94,76t.
Treść pytania:
„4. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 30 i 34 przedmiaru budowlanego– czy wymienione pozycje
dublują się.”
Odpowiedź:
Poz. nr 34 w kosztorysie ofertowym należy wyzerować.
Treść pytania:
„5. Według rysunków rzutów sufitów tj. A.35, A.36, A.37, A.38 – sufitów modułowych jest 2918,21 m2.
wg. przedmiaru do wyceny należy przyjąć 2565,78 m2 sufitów podwieszanych. Prosimy o wyjaśnienie
różnicy oraz podanie jaką ilość przyjąć do wyceny.”
Odpowiedź:
Ilości m2 sufitów podwieszanych należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
Treść pytania:
„6. Analogicznie wykończenie sufitów tynkiem/ malowane – wg. rysunków 2993,08 m2 a wg.
przedmiaru 3345,56 m2. Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie jaka ilość wykończenia sufitów tynkiem
przyjąć do wyceny?”
Odpowiedź:
Ilości m2 wykończenia sufitów tynkiem/malowanie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
Treść pytania:
„7. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z dostawą i montażem gaśnic. Czy
wymieniony zakres przyjąć do wyceny?”
Odpowiedź:
Należy wycenić wyposażanie budynku w gaśnice zgodnie z projektem.
Treść pytania:
„8. Brak w udostępnionych przedmiarach zakresu związanego z wykonaniem instrukcji p.poż. Czy
wymieniony zakres przyjąć do wyceny?”
Odpowiedź:

ISO 9001:2008

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Należy wycenić wykonanie instrukcji p.poż.
Treść pytania:
„9. Czy do wyceny należy przyjąć opłatę administracyjna za wycinkę drzew? Jeśli tak to jaka kwotę?”
Odpowiedź:
Nie.
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