
 

 

 
 
 

  Kraków, 26 stycznia 2018 r. 

INFORMACJA  

o zmianie SIWZ  

o zmianie terminu składania ofert 

 

Zestaw pytań nr 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami 

w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja 

zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola 

Szymanowskiego”, ozn. postępowania: ZD.271.1.2018/BZP/POIiS 

 

I. Działając imieniem Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 P.z.p., informuję o dokonaniu 

zmiany treści Rozdziału III ust. 13 SIWZ, z dotychczasowej: 

13. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 
Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w 
zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w 
umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac powtarzających 
może obejmować w szczególności roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z 
dostawami określone w SIWZ. 

 

na następującą: 

13. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 
Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w 
zakresie do 5% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w 
umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac powtarzających 
może obejmować w szczególności roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z 
dostawami określone w SIWZ. 

II. W związku ze zmianami określonymi w pkt. I. powyżej, wymagającymi wprowadzenie zmian w 

treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 6 P.z.p., zmianie ulega 

termin składania ofert, z dotychczasowego: 02 luty 2018 godz. 10:00 

na następujący: 9 lutego 2018 godz. 10:00. 

 

Odpowiednio zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień 9 lutego 2018, godz. 10:15. 

 



 

 

III. Działając imieniem Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 P.z.p. przedstawiam niniejszym 

treść pytań i odpowiedzi do treści SIWZ. 

 

Pytanie 1: 

Wg. opisu technicznego konstrukcji str. 16 poz. 2.2.7.2 – należy wykonać podbicie należy wykonać do 
poziomu -4,50m metodą jet-grouting wykonywaną wiertnicą ręczną o średnicy ϕ600 - ϕ900mm. Wg. 
załączonej tabeli materiałów pomocniczych poz. nr. Filh-3-01-05 również dotyczy podbicia 
fundamentów metoda jet-grouting. Badając oferty w wcześniejszych postępowaniach cena 
konkurencji była znacznie niższa od naszej. Za cenę zaproponowana przez konkurencje nie ma 
możliwości wykonania podbić fundamentów w  ilości zaznaczonej w dokumentacji metoda jet-
grouting.  Zamawiający mając na uwadze ustawę PZP  Art.7.1 Zamawiający przygotowuje i 
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i 
przejrzystości. oraz Art. 29. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Powinien wyjaśnić tak 
zróżnicowaną cenę w poprzednich dwóch postępowaniach. Dlatego prosimy o informację czy do 
wyceny można przyjąć wykonanie podbić fundamentowych metoda tradycyjna. 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 

 

Dopuszcza się wykonanie podbić fundamentowych metodą tradycyjną. Przed zmianą technologii 
wykonywania podbić należy opracować i przedstawić do akceptacji projekt technologiczny podbić 
(podział na działki robocze, wprowadzone zabezpieczenia), a następnie wprowadzić powyższą zmianę 
do projektu budowlanego. 
 
Pytanie 2: 

Wg. udostępnionej dokumentacji konstrukcji podane jest iż łączna ilość stali profilowej to 29,914 t. W 
tabeli materiałów pomocniczych poz. Filh-3-02.04 dotyczy wykonanie nadproży i belek stalowych 
wraz z wykuciem gniazd oraz obsadzeniem – wg. zestawienia jest to 4,063 t. W poz. Filh-3-02-06 
należy przyjąć wykonanie rusztu stalowego  dla oparcia podestów sceny wg. zestawienia jest to 7,409 
t. Prosimy o podanie w której pozycji tabeli materiałów pomocniczych należy przyjąć pozostałą ilość 
stali profilowej tj: 

a. wentylatornia 1-W1 – 4,937 t 
b. wentylatornia 2 W2 -0,39 t 
c. wentylatornia 3 W3 – 10,609 t 
d. klatki K3 i K4 – 0,601 t 
suma = 18,44 t 

 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Wg projektu występuje  łącznie  29,914t  stali profilowej na budynek istniejący, w tym: 
- nadproża, belki         4,063t 
- podest                        7,409t 
- wentylatornia 1        4,937t 
- wentylatornia 2        0,390t 
- wentylatornia 3      10,609t 
- kotłownia                   1,905t 
- klatki                           0,601t 



 

 

Pozostałą część stali profilowej należy przyjąć  w poz.Filh-15-01-11 Pozostałe 
 

Pytanie 3: 

 
wg. opisu projektu wykonawczego str. 63 jest …Stalowe cięgna będą w obrębie części biurowej na II 
piętrze zabezpieczone metodą bierną - obudowane w rozstawie co 3,0 m w ścianach pomieszczeń do 
wymaganej klasy R120, przy użyciu lekkich certyfikowanych rozwiązań – Zamawiający mając na 
uwadze ustawę PZP  Art.7.1 Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. oraz Art. 29. 1 Przedmiot 
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty.  Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac jest do wykonania w ramach 
tego postępowania? 
Jeśli tak to podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny. 

 
Odpowiedź na pytanie 3: 

 

W każdym z 9 ram (łuków) żelbetowych jest 6 podwójnych cięgien o długości średnio 3,6m; do 
wyceny należy przyjąć ok. 195mb cięgien do zabudowy R120 

 
 

Pytanie 4: 

 
Wg. udostępnionego przedmiaru pomocniczego uzupełniającego  Zamawiający podał w poz. nr.15  
impregnacja ogniochronna więźby dachowej do R30 w ilości 1700,00 m2 . Prosimy o wyjaśnienie gdyż 
przez impregnacje nie ma możliwości zabezpieczenia konstrukcji do R30 tylko do NRO.  Zamawiający 
mając na uwadze ustawę PZP  Art. 29. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz pojawiający się problem w 
dwóch poprzednich postępowaniach zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w kwestii zabezpieczenia 
pozostałej  części konstrukcji dachu  nie uwzględniając kotłowni i wentylatorowi. Czy na pozostałej  
część konstrukcji dachu należy przyjąć tylko zabezpieczenie do R30 po przez  tryskacze mgły wodnej 
oraz impregnację środkami całej więźby? 
 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Więźbę drewnianą należy zaimpregnować do NRO i zabezpieczyć do R30 (R60 dla kotłowni i 
wentylatorni). 
 

 

Pytanie 5: 

 
Prosimy o udostępnienie detali montażu oraz podanie  parametrów technicznych żaluzji typu łezka 
(czy to mają być żaluzje akustyczne czy zwykłe) oraz  podaniem ilości w m2. jakie należy przyjąć do 
wyceny. Zamawiający w poprzednich postępowaniach podał tylko ilość w m. Badając oferty 
konkurencji wcześniejszych postępowaniach cena konkurencji była  znacznie  niższa od naszej. 
Zamawiający mając na uwadze ustawę PZP  Art.7.1 Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i 
równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. oraz Art. 



 

 

29. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Powinien wyjaśnić tak zróżnicowaną cenę w poprzednich 
dwóch postępowaniach i podać konkretne parametry techniczne oraz ilość w m2 jakie należy przyjąć 
do wyceny. 
 

Odpowiedź na pytanie 5: 

W załączeniu detale montażu. Ilość podano w projekcie i przedmiarze. 

 
Pytanie 6: 

 
Prosimy o podanie jaką ilość ścianek działowych systemowych z płyt gipsowo-kartonowych  przyjąć 
do wyceny z określeniem ognioodporności jaką należy przyjąć do wyceny w poz. nr. Filh-5-02 . 
Porównując dwa wcześniejsze postępowania cena konkurencji znacznie różniła się od naszej ceny 
dlatego mając na uwadze równe traktowanie potencjalnych Wykonawców zgodnie z  ustawę PZP  
Art.7.1 Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z 
zasadami proporcjonalności i przejrzystości. oraz Art. 29. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Prosimy o podanie jednoznacznej odpowiedzi z podanie  ilości oraz rodzaju ścianek. 
 

odpowiedź na pytanie 6: 

Ilość oraz rodzaj ścianek  należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.  

 
Pytanie 7: 

 
Prosimy o podanie rodzaju oraz ilości wycieraczek jakie należy przyjąć do wyceny. Zaznaczamy iż na 
udostępnionych rysunkach brak jest wskazania miejsca w których należy zamontować/dostarczyć 
wycieraczki. 
 
Odpowiedź na pytanie 7: 

Nie projektuje się nowych wycieraczek 

 
Pytanie 8: 

 
Prosimy o odpowiedź czy izolacja wg. przekroju przez warstwę P6 tj. roofmate 18 cm jest 
przewidziana do wykonania w ramach tego postępowania? 
 

Odpowiedź na pytanie 8: 

W ramach tego postepowania  objęto   wykonanie  wszystkich  izolacji  przewidzianych w projekcie 
m.in. roofmate 
 

Pytanie 9: 

 
W udostępnionych przedmiarach pomocniczy przedmiar budowlany Zamawiający podał w poz. nr. 
110 i 112  ilość tynków renowacyjnych jakie należy przyjąć do wyceny tj 4797,245 + 963,54 = 5760,79 



 

 

m2. Porównując ofertę konkurencji z poprzednich dwóch postępowaniach  cena za wykonanie 
tynków była bardzo różna. Różnica ceny wynikała z przyjętej ilości  tynków do wykonania tj. 1152,15 
m2. W udostępnionej dokumentacji na rysunkach brak jest zaznaczenia ścian na których należy 
przyjąć wykonanie wymienionych tynków. Mając  na uwadze specyfikę budynku oraz iż jest to 
remont to Zamawiający jednoznaczne powinien określić ilość tynków do wykonania. Dlatego 
zwracany się z prośba o podanie jaka ilość tynków należy przyjąć do wyceny lub zaznaczenia na 
rysunkach gdzie należy wykonać nowe tynki renowacyjne. Z udostępnionej dokumentacji 
jednoznacznie nie wynika gdzie należy przyjąć nowe tynki a zgodnie z  ustawę PZP  Art. 29. 1 
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. 
 

Odpowiedź na pytanie 9: 

Tynki renowacyjne oraz miejsca wykonania są zaznaczone dokładnie w projekcie m.in. na rysunkach 
elewacji. 
 
Pytanie 10: 

 
Prosimy o podanie technologii wykonania posadzek z wykończeniem powłoka polimerowo-
cementową. Zgodnie z technologia wykonywania robót należy wykonać podkład betonowy zbrojony 
a na to wykończenie powłoka polimerowo-cementową. W dokumentacji jasno określono materiał z 
jakiego należy wykonać wymieniona powłokę. Badając ofertę konkurencji podana cena za wykonania 
wymienionej posadzki wykończonej powłoką polimerowo-cementową jest poniżej kosztów zakupu 
materiałów wg. dokumentacji. Dlatego zwracamy się z prośbą jednoznaczne podanie w jaki zakres 
prac oraz materiały należy przyjąć do wyceny z podanie rysunki warstw przez posadzkę w części 
istniejącej oraz dobudowanej gdzie należy wykonać posadzkę  wykończoną  powłoką polimerowo-
cementową.  Zgodnie z ustawą PZP Art. 29. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Do wyceny należy przyjąć zakres  oraz  technologię wykonania zgodną z projektem. 

 
Pytanie 11: 

 
Wg. dokumentacji opis techniczny str. 63 … W części piwnic pod estradą strop żelbetowy wzmocniono 
elementami stalowymi, które doprowadzone będą do wymaganej klasy odporności ogniowej R 60 
przez osłonięcie lub pomalowanie…  Prosimy o podanie gdzie w tabeli materiałów pomocniczych 
przyjąć wymieniony zakres prac? 
 
Odpowiedź na pytanie 11: 

Wymieniony zakres należy przyjąć w tabeli w poz. Filh 3-03-06 Pozostałe 
 

Pytanie 12: 

 
Wg. dokumentacji opis techniczny str. 63 … W części piwnic pod estradą strop żelbetowy wzmocniono 
elementami stalowymi, które doprowadzone będą do wymaganej klasy odporności ogniowej R 60 
przez osłonięcie lub pomalowanie…  Prosimy o podanie ilości jaka należy przyjąć do wyceny. Opis 



 

 

ogólny, że dotyczy to elementów, które będą tego wymagać nie daje możliwości ustalenia faktycznej  
powierzchni konstrukcji, która podlegać będzie izolowaniu.  Nie mamy też możliwości samodzielnego 
policzenia tej powierzchni na podstawie dokumentacji projektowej a zgodnie z ustawą PZP Art. 29. 1 
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. 
 

Odpowiedź na pytanie 12: 

Zaprojektowano  4 podciągi podłużne o długości średnio 20m i 8 słupów wysokości średnio 2,0m; 
należy przyjąć ok. 100mb profili stalowych do zabudowy R60 
 

Pytanie 13: 

Wg. dokumentacji wynika iż do wyceny należy przyjąć nowy parkiet w Sali widowiskowej, estrady, 
balkonach widowni. Wg. rysunki nr. AW_07 A-A (przekrój A-A) tj: 

e. podesty estrady wykończone parkietem  
f. w części sali widowiskowej (część płaska) wymiana konstrukcji pod parkiet 
g. w części sali widowiskowej  ( część podniesiona) podłoga systemowa 
wykończona parkietem 
h. w części balkonowej podłoga systemowa wykończona parkietem 

Razem powierzchni do wykończenia parkietem jest ok 1000,00 m2. Wg. tabeli materiałów 
pomocniczych  w pozycji nr. Filf-8-02-06 należy podać cenę za wykonanie parkietów. 
Porównując oferty z poprzednich dwóch postępowaniach pozycje te znacznie różnią się od 
siebie dlatego zwracamy się do Zamawiającego zgodnie z ustawą PZP art. 29.1  o podane jaka 
ilość parkietów przyjąć do wyceny w wymienionej pozycji tak aby w aktualnym postępowaniu 
nie było tak dużej różnicy w wycenie. 

 

Odpowiedź na pytanie 13: 

Dokładne ilości parkietów i posadzek systemowych podano m.in. w tabeli zbiorczej wykończenia. 

 
Pytanie 14: 

 
Prosimy o odpowiedź czy przykrycie kanału K1 z krat pomostowych  SOZ 34x25/50x5/1630x935 – szt 
oraz SZO 34x25/20x3/470x1000 – 19 szt  co równa się 11.97 m2  jest przewidziana do wykonania w 
ramach tego postępowania?  

Jeśli tak to w której pozycji tabeli materiałów pomocniczych przyjąć wymieniony zakres. 
 

Odpowiedź na pytanie 14: 

Należy wykonać przykrycie kanału zgodnie z projektem. Wymieniony zakres należy ująć w tabeli 

pomocniczej w  poz.Filh-15-01-11 Pozostałe 

 
Zatwierdził 

Bogdan Tosza 
Dyrektor Naczelny 

 


