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Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Wykonanie robót malarskich wraz z położeniem wykładziny 

podłogowej w budynkach MOW NFZ w Krakowie” 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w odpowiedzi na pytania 

wykonawcy dotyczące ogłoszenia, udziela odpowiedzi jak poniżej. 

 
Pytanie: 

W STWiORB podano sposób montażu wykładziny; 4.2.4. Prace związane z układaniem wykładzin 

dywanowych 

Klejenie. Masę antypoślizgową należy rozprowadzić po posadzce gąbczastym wałkiem malarskim. Ilość nie 

powinna przekraczać 100gr/m2 (zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta). Po 

rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu nabrania przez masę właściwości lepiących (zgodnie z 

instrukcją zawartą na opakowaniu masy). Zalecane zastosowanie kleju rzepowego. Prace należy prowadzić w 

sposób taki by nie uszkodzić struktury parkietu i umożliwić jego odzysk w przypadku zmiany nawierzchni z 

wykładziny na oryginalną. 

Po konsultacji z działami technicznymi producentów wykładzin stwierdzamy, iż zastosowanie metody 

inwestora nie uchroni od uszkodzenia wierzchniej warstwy parkietu, aby zapobiec uszkodzeniu należy 

zastosować podkłady, które dają gwarancję na ochronę parkietu. 

Podkłady zabezpieczające generują dodatkowe koszty, które należy dodać jako dodatkowa pozycja w 

przedmiarze robót. 

Standard montażu cokołu to 50 mm, wysokość podana przez Zamawiającego to 100 mm. 

Czy zamawiający przychyli się do zmiany wysokości cokołu z wykładziny? 

Odpowiedź: 

- Zamawiający założył takie wykonanie wiedząc, że wierzchnia warstwa lakierowana może ulec zniszczeniu. 

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania podkładów pod wykładzinę.  

- Zamawiający zezwala na wykonanie cokolika 50 mm. 

 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje wyznaczony na dzień 

14.04.2020r., godz. 10:00. Zmianie ulegają zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

- pkt. 10.1.1 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Wydział Administracyjno – Gospodarczy, Zamówienia 

Publiczne, 31-589 Kraków, ul. Józefa 21, (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600) - nie później niż 

do dnia 14.04.2020r. do godz. 10.00.” 

-pkt. 10.2.1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.04.2020r. o godz. 14.00 w 

budynku wynajmowanym przez zamawiającego w Krakowie, przy ul. Ogłęczyzna 20, w pok. 14a”. 

 

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii oraz związanymi z tym 

wewnętrznymi zaostrzonymi zasadami ochrony korespondencji zwracamy się z prośbą o składanie ofert w 

terminach wcześniejszych niż dzień wyznaczony jako termin ich składania.  
 

 


