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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:
„SIWZ - pkt IX ppkt 9 litera d brzmi „W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub
konsorcjum....... …... oświadczenie, o którym mowa w ppkt.1 lit. b dotyczyć powinno osobno każdego
ze wspólników spółki lub każdego z uczestników konsorcjum. ...”. Wspomniane wyżej oświadczenie
zawiera w swej treści m.in.:
1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.....
1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu...
W przypadku oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu... zrozumiałym jest, iż każdy z uczestników
konsorcjum osobno winien złożyć przedmiotowe oświadczenie, ale w przypadku oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.... uczestnicy konsorcjum spełniają łącznie, a nie
samodzielnie warunki udziału – jak więc poprawnie należy złożyć przedmiotowe oświadczenie:
a) jedno oświadczenie podpisane przez każdego uczestnika konsorcjum?
b) rozdzielić oświadczenie na:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu..... dla każdego z uczestników konsorcjum oddzielnie
i podpisane przez każdego uczestnika konsorcjum oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu... łączenie dla wszystkich uczestników konsorcjum podpisane przez pełnomocnika
konsorcjum?”
Odpowiedź:
Należy rozdzielić przedmiotowe oświadczenie tak, aby jego część dotycząca niepodlegania
wykluczeniu z postępowania została podpisana przez wszystkich uczestników konsorcjum, natomiast
jego część dotycząca spełniania warunków udziału w postępowaniu została podpisana przez lidera
konsorcjum. Oświadczenie należy rozdzielić poprzez przekreślenie odpowiednich części na wzorze
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stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Nie należy tworzyć innego wzoru oświadczenia.
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Pytanie nr 2:
„SIWZ – ze względu na niejednoznaczny zapis pkt IX ppkt 1 lit c proszę o potwierdzenie, iż do oferty
należy dołączyć kosztorys uproszczony?”
Odpowiedź:
Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony metodą szczegółową. Kosztorys winien zostać
przygotowany za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Pytanie nr 3:
„Przedmiar drogi poz. 44 “Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do
1,0m2 - Miejsca postojowe” - proszę o potwierdzenie, iż w pozycji tej należy wycenić, zgodnie z
projektem nawierzchnię z EKO-KRATY GEOSYSTEM G5?”
Odpowiedź:
Należy przyjąć kratę parkingową ażurową z tworzyw sztucznych zgodną z parametrami obciążeń
wyspecyfikowanymi w projekcie.

Pytanie nr 4:
„4. DRZWI:
4.1. Drzwi oznaczone jako ewakuacyjne wykonać jako antypaniczne? Jeśli tak to wg EN1125 (sztangi)
czy EN179 (klamki)?
4.2. W zestawieniu stolarki nie ma nic o samozamykaczach, na pewno ma nie być?(z wyjątkiem drzwi
PPOŻ). Jeśli by miały być to czy STD czy jakieś szynowe? Z budowanym regulatorem kolejności
zamykania?”
Odpowiedź:
Drzwi ewakuacyjne należy wykonać jako drzwi spełniające funkcję antypaniczną, drzwi te mają być
wyposażone w klamki (nie sztangi).
W klamki ewakuacyjne należy wyposażyć następujące drzwi: D20, D23, D24, D25, D29, D30, D39,
drzwi w witrynie W3 i W4.
Drzwi wymienione powyżej należy wyposażyć w samozamykacze szynowe tylko na skrzydle czynnym.
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Pytanie nr 5:
„5. OKNA:
5.1. W dolnych kwaterach szkło bezpieczne spełniające funkcje balustrady. Proszę o podanie
dokładnej budowy szkła.
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5.2. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie szkła o współczynniku g <50%?
Czy jest możliwość większego parametru Uf profili jeżeli spełnimy współczynniki Ug oraz Psi?”
Odpowiedź:
W załączeniu przekazuję rysunki 52a, 53a, 54a, gdzie zostały doprecyzowane kwestie lokalizacji
i rodzaju szkła bezpiecznego w zestawach. Dobór dokładny szklenia jest zależny od producenta. Jest
możliwość zastosowania szyb o współczynniku g w granicach g 45-50%, niezależnie od tego zawsze
należy spełnić wszystkie parametry okien i drzwi, a podane parametry należy traktować jako
maksymalne.

Pytanie nr 6:
„Proszę o informację jaki Zamawiający przewiduje okres pielęgnacji zieleni przez Wykonawcę?”
Odpowiedź:
Należy zachować warunki pielęgnacji zieleni zgodnie z p.11 wykonawczego PROJEKTU ZIELENI tzn.
3 lata wraz ze szczegółowymi warunkami zawartymi w opisie.

Pytanie nr 7:
„Projekt zieleni, a przedmiar – w projekcie zieleni przewidziano obrzeża aluminiowego typu
ALUEXCEL o wysokości 100 mm - brak w przedmiarze dot. zieleni natomiast w przedmiarze
zagospodarowanie występują obrzeża PVC- proszę o wyjaśnienie jakie obrzeża wycenić?”
Odpowiedź:
Obrzeża aluminiowe należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 8:
„Projekt zieleni, a przedmiar - w miejscach zbliżeń projektowanych drzew i krzewów do
projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu, w projekcie przewidziano zastosowanie ekranów
korzeniowych o wysokości 150 cm, na przykład ReRoot 2000 (RER210) – brak w przedmiarze proszę
o informację czy należy wycenić?”
Odpowiedź:
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Ekrany korzenne należy wycenić zgodnie z projektem.
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Pytanie nr 9:
„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o wyjaśnienie czy miski ustępowe mają być typu kompakt
czy wiszące ze stelażami?”
Odpowiedź:
Należy zastosować muszle toaletowe typu wiszącego na stelażu.

Pytanie nr 10:
„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o podanie parametrów technicznych umożliwiających
wycenę poz. 7.37 „ Zestaw natryskowy typu ciężkiego”.”
Odpowiedź:
Należy wycenić następujące głowice:
Głowice natryskowe w umywalniach personelu – np. Głowica natryskowa Rada VR 106
z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub
równoważna.
Głowice natryskowe w sanitariatach dla pacjentów – np. Głowica natryskowa Rada VR 106
z chromowanego mosiądzu z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej firmy Rada Armatura lub
równoważna.
Głowice natryskowe w sanitariatach dla NP – np. Zestaw natryskowy Rada EV z ruchomym kolanem
zasilającym w wykonaniu ciężkim firmy Rada Armatura lub równoważna.

Pytanie nr 11:
„Przedmiar - Instalacja wod-kan -proszę o podanie parametrów technicznych umożliwiających wycenę
poz. 7.40 „Bateria natryskowa, Dn˙15˙mm”
Odpowiedź:
Należy przyjąć standardowe baterie natryskowe wykonane z mosiądzu w kolorze „chrom”
jednouchwytowe z zestawem natryskowym przesuwnym (wąż chromowany 140cm ze „słuchawką” z
elementem mocującym – rurka 60cm).

Pytanie nr 12:
wycenę poz. 7.41 „Bateria czerpalna ścienna (ciepła, zimna woda).”
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„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o podanie parametrów technicznych umożliwiających
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Odpowiedź:
Należy przyjąć standardowe baterie ścienne jednouchwytowe z wylewką ruchomą przystosowaną do
celów gospodarczych. Baterie będą służyć do celów porządkowych.

Pytanie nr 13:
„Przedmiar - Instalacja wod-kan - proszę o wyjaśnienie o jaki zawór chodzi w poz. 7.47- „Zawór
odcinający z zaworem zwrotnym antyskażeniowym dn 80.”
Odpowiedź:
W pozycji 7.47 jest to zawór antyskażeniowy typu BA na przyłączu wody z ujęcia wody ze studni
głębinowej zgodnie z projektem instalacji wodociągowej zewnętrznej.

Pytanie nr 14:
„Instalacje wod- kan- proszę o potwierdzenie, iż płuczko-dezynfektory nie podlegają wycenie.”
Odpowiedź:
Potwierdzam, iż płuczko – dezynfekatory nie podlegają wycenie.

Pytanie nr 15:
„Ze względu na brak w przedmiarach proszę o potwierdzenie, iż przyłącz ciepłowniczy jest poza
zakresem niniejszego postępowania.”
Odpowiedź:
Potwierdzam, że przyłącz ciepłowniczy znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania.

Pytanie nr 16:
„Ze względu na brak w przedmiarach proszę o potwierdzenie, iż węzły cieplne są poza zakresem
niniejszego postępowania.”
Odpowiedź:
W zakres zamówienia wchodzi część prac dotyczących węzła c.o. Przedmiar i projekt w tym zakresie
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Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej w dniu 13 maja 2017 r.

Pytanie nr 17:
„Proszę o wyjaśnienie, w której pozycji należy uwzględnić koszt związany z wykonaniem prób
szczelności obiektu?”
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Odpowiedź:
Wykonanie prób szczelności związane jest uzyskaniem przez wybudowany budynek określonej klasy
energetycznej i jest elementem wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy.
Próby szczelności powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w kosztach własnego nadzoru
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budowy.
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