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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: 

„Ze względu na uciętą legendę na rysunku z instalacją odgromową (E6/1), prosimy o udostępnienie 

rysunku wraz z widoczną legendą lub o podanie wysokości masztów odgromowych i wysokości 

masztów do zwodów podwyższanych.” 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć następujące wysokości masztów: 

- maszty odgromowe 2,5m, 

- maszty wsporcze 3m. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podane wielkości obowiązują dla urządzeń wydanych  

w projekcie wentylacji. 

 

Pytanie nr 2: 

„Prosimy o określenie standardu wyposażenia ujętego w przedmiarze „architektura i konstrukcja” – 

„3.9. Wyposażenie sanitariatów.”.” 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć: 

- poręcze i siedzisko kąpielowe w kolorze białym 

- podajnik na ręczniki i papier toaletowy w kolorze białym, plastikowe 

 

Pytanie nr 3: 

„Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia13.03.2017 r. (Pytania i odpowiedzi 7) zmienił 

wartości w wyliczeniu ilości w pozycjach 136 oraz 140 przedmiaru „architektura i konstrukcja”. Prosimy 

o podanie końcowej ilości przedmiarowej jaką należy zastosować dla pozycji 136 oraz 140 zgodnie z 

jednostką pozycji.” 
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Odpowiedź: 

Poz.136.: jest ilość 6; powinno być 5; końcowa ilość w pozycji = 22,50m2, 

Poz.140: jest wymiar 2,60x 2,65m; powinien być wymiar 2,60x2,55m; końcowa ilość w pozycji = 

13,26m2. 

 

Pytanie nr 4:  

„W przedmiarze „architektura i konstrukcja” brakuje pozycji na dostawę i montaż ścianek 

aluminiowych o oznaczeniu D33 (nr rys.: A-54 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ). Prosimy o 

wskazanie pozycji przedmiarowej (wraz z numerem pozycji, podstawą, opisem robót, jednostką i 

ilością), w której należy wycenić ww. elementy”  

 

Odpowiedź: 

W przedmiarze "Architektura i konstrukcja" należy dopisać poz. nr 229A (wstawić po poz. nr 229) KNR 

0-19 1024/10 Montaż ścianek aluminiowych - D33 o wym. 3,35x2,35 sztuk 2; końcowa ilość w pozycji 

= 15,75m2.  

 


