
   

Kraków, dnia 08.09.2020 r. 

  

     

INFORMACJA DO WYKONAWCÓW 

ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie       

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego 

Wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji 

wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej                    

z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi                 

z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, 

kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej      

i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłącze 

ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji 

deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem 

bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, 

wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa 

startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej n/n 0,4kV, 

elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną w 

tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, 

budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu 

podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw 

oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz 

ogrodzenia" - znak sprawy: MCN.2.261.21.2020 

 

W związku z przekazanymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. 

Lubelska 23, 30-003 Kraków wyjaśnia, iż na stronie prowadzonego postępowania zamieszczony 

jest aktualny dokument SIWZ pod nazwą - SIWZ_aktualny_070920 (zamieszczony w dn. 

07.09.2020 r.), który obejmuje wszystkie zmiany ogłoszone przez Zamawiającego  

w dn. 18.08.2020, a dodatkowo uwzględnia zmianę terminu składania i otwarcia ofert                           

w niniejszym postępowaniu. Nowy termin został wyznaczony na dzień 21.09.2020 r.  

 

Odpowiadając na pytania Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia: 

 

Pytanie 1: 

„Dot. wysokości wymaganej sumy ubezpieczenia OC. SIWZ (ust. XVIII pkt 2) wymaga od 

Wykonawcy  zawarcia polisy OC „z minimalną sumą ubezpieczenia, która powinna odpowiadać 

co najmniej wartości wynagrodzenia brutto”. Jednocześnie Umowa  (par. 17 ust 1) wymaga od 

Wykonawcy  zawarcia polisy OC „na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000,00 PLN”. Prosimy                           

o wyjaśnienie rozbieżności. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wymóg ubezpieczenia OC                         

w kwocie równej wartości kontraktu podnosić może znacząco koszt oferty.” 
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Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagana wartość polisy OC, zgodnie z zapisami treści SIWZ  (rozdz. 

XVIII pkt 2)  i wzoru umowy (§17) wynosi 30 000 000,00 zł.   

 

Pytanie 2: 

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 24.08.2020 pyt.111 został załączony "pomiar wysokościowy 

wykonany przez MPWiK "MCN_MPWiK_informacja o istn. wodociagu_wytyczne -- na 

przedstawionym rysunku brak odcinka wodociągu A-B oraz brak JAKIEJKOLWIEK rzędnej 

rurociągu. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 111 w wyjaśnieniach opublikowanych                   

w dniu 24.08.2020 r. oraz informuje, że omyłkowo załączono do tej odpowiedzi plik o nazwie: 

"MCN_MPWiK_informacja o istn. wodociagu_wytyczne” Zamawiający udostępnia prawidłowy 

plik tj. mapę  sytuacyjno-wysokościową wykonaną przez MPWiK Sp. z o o w Krakowie 

potwierdzającą przebieg trasy wodociągu w800 oraz rzędne wysokościowe - plik o nazwie:  

MCN_MPWiK_potwierdzenie_istniejącego_uzbrojenia.pdf.  

Wszelkie prace przy wodociągu w800  należy wykonywać pod nadzorem MPWiK. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy odpowiedzi na pytanie Nr 84 z 24.08. Wg tej odpowiedzi należy m.in. przedstawić do 

akceptacji Mock-up połączeń fasada  z siatki z fasadą betonową oraz fasady z siatki z fasadą 

aluminiową. Detale połączeń konstrukcji fasady z siatki z fasadą betonową i aluminiową 

pokazano na rysunku 304-MCN-3-KO-ST-DE-FA-XX-001. O jakich innych połączeniach 

wymagających wykonania Mock-up'ów mowa w tej odpowiedzi. Prosimy o potwierdzenie że 

pokazane na w/w rysunku rozwiązanie jest prawidłowe, a jeśli nie, to zgodnie z zasadą PZP 

odnośnie jednoznaczności przedmiotu zamówienia prosimy o przekazanie rysunków 

akceptowalnych rozwiązań. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 84 w wyjaśnieniach opublikowanych                      

w dniu 24.08.2020 r. oraz wyjaśnia dodatkowo, że w odpowiedzi tej nie ma mowy o „innych 

połączeniach wymagających wykonania Mock-up'ów” lecz wskazano w niej na dwa rysunki 

branży architektonicznej, na których pokazano trzy fragmenty elewacji wytypowanych do 

wykonania w formie mock-upów.  Fragmenty elewacji wytypowane do wykonania w formie 

mock-up-u zaznaczono na tych rysunkach grubą czarną przerywaną linią; na rysunku 304-MCN-

3-AR-XX-EL-ZA-01-001 dwa fragmenty, na rysunku 304-MCN-3-AR-XX-RO-FA-03-001 jeden 

fragment. Celem Mock-upu jest pokazanie ostatecznych połączeń, uszczelnień, obróbek                        

i innych elementów, które są konieczne do wykonania, aby zapewnić/zademonstrować 

ostateczny wygląd, funkcjonalność oraz parametry techniczne elewacji. Ponadto Zamawiający 

potwierdza, że pokazane na rysunku 304-MCN-3-KO-ST-DE-FA-XX-001 oraz innych rysunkach 

architektonicznych i konstrukcyjnych rozwiązania są prawidłowe. 

 

Pytanie 4: 

Proszę o udostępnienie przedmiarów branży elektrycznej w wersji edytowalnej w formacie ath 

lub kst lub xml. Obecnie udostępnione przedmiary w formacie PDF w większości zawierają 

pozycje łączone, które nie są poprawnie interpretowane przez programy kosztorysowe. 

Stanowczo utrudnia to wykonanie wyceny. 
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Odpowiedź 4: 

Zamawiający wyjaśnia, że udostępnił Wykonawcom przedmiary w plikach .pdf oraz umożliwił 

zgodnie z procedurą opisaną w rodz. III pkt. 16 SIWZ udostępnienie (na wniosek Wykonawcy), 

przedmiarów w formacie natywnym .bem, stanowiące informacje poufne. Przedmiary stanowią 

materiał pomocniczy, a Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie prace ujęte 

w dokumentacji projektowej i STWiOR – również w zakresie branży elektrycznej. 

 

 

Ponadto Zamawiający, w uzupełnieniu informacji opublikowanej w ramach odpowiedzi na 

wnioski Wykonawców w dn. 04.09.20 r., dot. zmiany opisu technicznego PZT – Branża sanitarna, 

publikuje zmienione rysunki „Projekt zagospodarowania terenu” - rysunki: 304-MCN-3-ZT-AR-

RZ-XX-01-001_08_09_20.pdf oraz 304-MCN-3-ZT-AR-RZ-XX-02-001_08_09_20.pdf 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) MCN_MPWiK_potwierdzenie_istniejącego_uzbrojenia.pdf  

2) 304-MCN-3-ZT-AR-RZ-XX-01-001_08_09_20.pdf 

3) 304-MCN-3-ZT-AR-RZ-XX-02-001_08_09_20.pdf 

 

 

 

 

Powyższe informacje stanowią integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
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