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Kraków, 23 grudnia 2021 

 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa budynku magazynowego przy ul. dr 

Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego” Nr ogłoszenia: 

2021/BZP 00309785/01 z dnia 2021-12-10 

 

 

Zestaw pytań nr 2 

Zmiana terminu składania ofert na 10.01.2022 godz. 9:30 

 

Działając imieniem Zamawiającego, w oparciu o treść art. 284 ust. 2 Pzp, udzielam niniejszym 

wyjaśnień do treści SWZ w postaci odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.  

 

PYT.  nr I  

1. Wnosimy o zmianę umowy poprzez dodanie możliwości comiesięcznego rozliczania 

wykonanych robót wg zaawansowania budowy i uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

2. Wnosimy o wydłużenie terminu wykonania umowy do 9 miesięcy. Motywujemy to faktem iż 

np. wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej wymaga aby wilgotność podłoża wynosiła 

poniżej 2%.  

3. Prosimy o podanie miejsca zasilania placu budowy w median (prąd i woda) 

4. Z uwagi na okres łamania roku, istnieją duże problemy w uzyskiwaniu wycen materiałów. Z 

tego powodu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 07.01.2022. 

 

Odpowiedzi nr I 

1. Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia.  

2. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania umowy.  

3. Miejsce zasilania placu budowy znajduje się na działce objętej inwestycją.  

Dokładne wskazanie miejsc możliwe po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości tj. Dyrektorem 

Szpitala na etapie wykonania umowy.  

4. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 10. stycznia 2022, godz. 

9:30. Odpowiedniej zmianie ulega także termin otwarcia ofert (na 10 stycznia godz. 10:00) oraz 

termin związania ofertą (do dnia 7 lutego 2022).  

 

 

 

PYT.  nr II 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu przedmiaru robót w formie edytowalnej typu: xml, Xls? 
Odpowiedzi nr  

 

Przedmiar robót w wersji edytowalnej został udostępniony przez Zamawiającego na stronie: 
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https://etnomuzeum.eu/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych w zakładce „Znak sprawy: D-II-271-

2/21” 

 

PYT.  nr III 

1. Czy Inwestor udostępni dokumentację pzt w wersji edytowalnej? 

2. Czy wykonawca ma przewidzieć koszty wykonania projektowanych instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej wg pzt do punktów przyłączeniowych? (całe odcinki?). 

 

Odpowiedzi nr III 

1. Zamawiający udostępnił dokumentację pzt: plik o nazwie „PZT MAGAZYN 01-03-2021.dwg” 

został zamieszczony na stronie: 

https://etnomuzeum.eu/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych w zakładce „Znak sprawy: D-II-271-

2/21” 

2. Tak, wykonawca musi przewidzieć koszty wykonania wszystkich instalacji zewnętrznych do 

punktów przyłączeniowych wskazanych w pzt. 


