
 

 

 

Kraków, 24 kwiecień 2019 r. 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 1 

SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ 

Dotyczy postępowania : o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego  w ramach drugiego postępowania na wykonanie dokumentacji 

projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego, dla inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja 

zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola 

Szymanowskiego”, ozn. postępowania: DZ.271.2.2019/BZP/POIiS. 

 

 
 
Działając w  imieniu Zamawiającego, w oparciu o treść art. 38 ust. 2 Pzp przekazuję treść 
pytań i odpowiedzi do treści SIWZ: 
 
Pytanie nr 1: Zwracany się uprzejmie o złożenie wyjaśnień do SIWZ dla postępowania  pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego, dla inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i 
modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego” w zakresie: 
- doprecyzowania zakresu projektu budowlanego zamiennego. W punkcie III ppt. 3 
wyszczególniona jest jedynie informacja dotycząca „uwzględnienia likwidacji instalacji mgły 
wodnej w budynku”.  Ponieważ opis przedmiotu zamówienia stanowi zakres prac projektowych, 
brak precyzyjnego określenia zakresu uniemożliwia prawidłową wycenę ofertową. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
W odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiający informuje, że z uwagi na likwidację instalacji mgły 
wodnej zachodzi konieczność rozwiązania zamiennego wynikającego z obowiązujących 
przepisów prawa budowlanego. Zamawiający oczekuje opracowania takiego rozwiązanie, które 
zapewni pełne bezpieczeństwo użytkowników i uzyska akceptację Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej,  dlatego też nie narzuca szczegółowego rozwiązania, które po  
przedstawieniu projektu koncepcyjnego ujętego w Rozdziale III Ust. 3 pkt. a. zostanie 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania treści rozdziału IV SIWZ, nadając mu 
następującą treść: 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane: 

a. w zakresie wykonania projektu koncepcyjnego określonego w Rozdziale III ust. 3 pkt. a.., w 

terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy; 

b. Opracowanie projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego likwidację instalacji 

mgły wodnej w budynku, określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. b. w terminie 4 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy; 



 

 

c. w zakresie wykonania niezbędnych elementów i projektów wykonawczych w zakresie 

wprowadzonych zmian, w tym także STWiOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie – tj. 

dokumentacji określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. c.: w terminie 30 dni od dnia 

uprawomocnienia się zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej w oparciu o 

dokumentację ad. b.  

d. w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji na podstawie 

dokumentacji projektowej – do dnia zakończenia prac budowlanych, nie później niż do dnia 

30 listopada 2019. 

 

Zatwierdził 

Bogdan Tosza 

Dyrektor Naczelny 

 

 


