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 Dotyczy: postępowania na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Emaus 18 

w Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

instalacjami wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem 

terenu”.  
   

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

POSTĘPOWANIE A.I.271-8/16 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
   

Pytanie: 

Proszę o załączenie do specyfikacji kart katalogowych małej architektury.  

Odpowiedź: 

Zostały opublikowane przez Zamawiającego. 
 

Pytanie: 

Proszę wskazać gdzie w projekcie znajduje się opis i dane techniczne windy (platformy).  

Odpowiedź: 

W zakresie platformy dla osób niepełnosprawnych: 

W projekcie przyjęto platformę systemową z dostępnej oferty handlowej: 

platforma powinna spełniać następujące wymagania: 

- konstrukcja windy (podnośnika) samonośna 

- wymiar max.  150 x 160cm (wymiar wraz z konstrukcją) 

- Udźwig  400 Kg 

Prędkość - 0,15 m/s 

Podszybie - 140 mm 

Kabina zamknięta 

Kaseta wezwań na każdej obsługiwanej kondygnacji  

System łagodnego startu i zatrzymania 

Automatyczny system poziomowania do +/- 20 mm 

Układ elektryczny 

Moc max. 1,8 kW 

Napięcie zasilania 230V-jednofazowe 

Napięcie zasilania silnika 230V 

Napięcie dodatkowego zasilania 24V 
  

Do projektu korzystano z oferty podnośnika Vimec, z tym że jest to urządzenie referencyjne – 

Zamawiający dopuszcza inne urządzenia spełniające wymagania (zgodnie z pkt 16.2 Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia). 
 

Pytanie: 

W związku z przetargiem pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Emaus 18 w 

Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacjami 

wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem terenu”, chciałam prosić o 

podanie brakującej ilości i jednostki przedmiarowej w poz. 187 d.3.3 "Czas pracy rusztowań (pozycje: 

173, 174, 175, 176, 177,178, 179, 180, 181, 182,183, 184, 185)".  

Odpowiedź: 

W poz. 187 d.3.3. jako ilość i jednostkę przedmiarową należy podać 1 komplet. 

Pytanie: 

W związku z przetargiem pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Emaus 18 w 

Krakowie, z budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, instalacjami 

wewnętrznymi wraz z doprowadzeniem ciepła oraz zagospodarowaniem terenu”, chciałam prosić o 

podanie brakującej ilości przedmiarowej w poz. 168 d.3.2 "Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa 

zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych". 
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Odpowiedź:  

W poz. 168 Należy przyjąć jak dla pozycji 166 

Pytanie: 

Poz. 168 przedmiaru robót, ilość "zerowa", jaki obmiar należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Poz. 168  należy podać 1 komplet. 

Pytanie: 

Czy do wyceny należy przyjąć przybory sanitarne montowane na stelażach. W przedmiarze miski wc, 

opisane jako "kompakt". Czy do montażu umywalek wiszących należy wycenić stelaż montażowy, oraz 

półpostument 

Odpowiedź: 

Do montażu przyborów sanitarnych należy wyceniać stelaże oraz półpostumenty (umywalki). 

Pytanie: 

Czy brodziki ujęte w przedmiarze należy wycenić jako brodziki dla niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: 

2 szt. brodzików ujętych w przedmiarze należy wycenić jako brodziki dla niepełnosprawnych. 

Pytanie: 

Czy należy wycenić montaż kabin prysznicowych w łazienkach dla niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: 

2 szt. kabin ujętych w przedmiarze należy wycenić jako brodziki dla niepełnosprawnych. 

Pytanie: 

Czy drzwi DS1, DS1*, DS1** to drzwi stalowe czy zgodnie z opisem na rys. A-14w to drzwi 

aluminiowe? jakiego typu drzwi 

Odpowiedź:  
Drzwi DS1, DS1*, DS1** to drzwi stalowe – DS1* i DS1** - należy zwrócić uwagę, że są to drzwi o 

odporności ogniowej (zgodnie z zapisem na rysunku). 
 

 

Dyrektor 
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