
 

 

 

 

Znak postępowania: 1/P/2020       Kraków, 16.09.2020 r.  

 

 

         

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na budowę windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretaoskiej 16 

w Krakowie na działce nr 89 obr. 61 Śródmieście 
 

 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Zamawiający, Gmina Miejska Kraków - Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 
i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) dalej 
ustawa Pzp informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych 
przy ul. Loretaoskiej 16 w Krakowie na działce nr 89 obr. 61 Śródmieście w odpowiedzi na wniesione 
zapytania, o treści jak poniżej, dokonuje wyjaśnienia i modyfikacji treści siwz.  
 

 

Pytania: 

1. Prosimy o określenie standardu wykooczenia kabiny windy, wykooczenie posadzki ścian itp.  
2. Proponujemy następujące wartości płatności:  
· 40% po montażu konstrukcji stalowej szybu windy  
· 40% po montażu windy  
· 20% po zakooczeniu prac  
3. Warunkiem utrzymania gwarancji z § 9 jest podpisanie przez Zamawiającego płatnej umowy serwisowej z 
dostawcą windy.  
4. Wg wytycznych dokumentacji technicznej producenta windy w szybie windowym musi byd zachowana 
minimalna temperatura 5 st. C. Proszę o potwierdzenie iż w projekcie zostało to uwzględnione.  
 

Odpowiedź na pytania nr 1 i 4: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Opis po modyfikacji podaje 

poniżej  

 

Drzwi kabinowe:  
od strony przeszklenia , automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe, materiał szkło bezpieczne w ramach ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej  
od strony szkoły automatyczne teleskopowe 2 panelowe stal nierdzewna szczotkowana  
wymiary 900*2000 mm  
zabezpieczenie -kurtyna świetlna  
liczba drzwi 1+1=2 szt  
 
Drzwi szybowe:  
od strony przeszklenia ,automatyczne teleskopowe 2 panelowe, szkło bezpieczne w ramach ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej  
od strony szkoły automatyczne teleskopowe 2 panelowe stal nierdzewna szczotkowana  
wymiary 900*2000 mm  
liczba drzwi 1+4=5 szt  
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kasety wezwao:  
wyświetlacz pozycji- na przystanku podstawowym 
strzałki kierunku wezwao - na każdym przystanku  
położenie kaset w ościeżnicy drzwi szybowych, stal nierdzewna szczotkowana  
Położenie piętrowskazywacza - ościeżnica drzwi szybowych  
 
Sterowanie   
Mikroprocesorowe zbiorcze góra -dół  
opcje sterowania  
zjazd pożarowy (doprowadzenie sygnału z centrali i podtrzymanie zasilania do momentu zjazdu otwarcie drzwi i 
nie przyjmowanie nowych wezwao.)  
W przypadku zaniku napięcia zjazd do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi  
 
Kabina wymiary  
1100*1400*2100 mm  
 
Rodzaj -przelotowa na wprost  
 
Ściany boczne kabiny - stal nierdzewna szczotkowana  
 
Podłoga - wykładzina przeciwpoślizgowa PCV   
 
Sufit  
 
stal nierdzewna szczotkowana  
 
oświetlenie LED (automatycznie wyłączane, awaryjne podtrzymanie 120 min)  
 
Wentylacja mechaniczna - TAK  
 
Poręcz - na ścianie bocznej stal nierdzewna szczotkowana  
 
Panel dyspozycji stal nierdzewna szczotkowana przyciski z oznaczeniem Braillea 1 szt, piętrowskazywacz  ze 
strzałkami kierunku  
 
Urządzenie głośnomówiące- Tak  
 
Przycisk zamykania drzwi -Tak  
Przycisk otwierania drzwi -Tak  
 
Łącznośd telefoniczna -Tak GSM  
 
Wskaźnik przeciążenia -Tak  
 
Interkom -Tak (szafa sterowa dźwigu -kabina)  
 
Listwy przypodłogowe -aluminium  anodowane  
 
dostępnośd dla osób niepełnosprawnych -Tak (wg PN EN 81-70 lub równoważny)  
 
Inne- obudowa przeciwwagi z blachy malowanej w kolorze RAL  
         grzejnik elektryczny w podszybiu  
         przewody grzejne w progu drzwi szybowych zewnętrznych  
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Odpowiedź na pytania nr 2: 

Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz i wzoru umowy w tym zakresie w dotychczasowym brzmieniu, nie 

dokonuje ich zmiany. 

 

Odpowiedź na pytania nr 3: 

Zamawiający informuje, iż koszty przeglądów serwisowych – serwisów, od których uzależnione jest utrzymanie 

uprawnieo gwarancyjnych będą obciążad wykonawcę. Koszty konserwacji ponosi Zamawiający. Dla uniknięcia 

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych Zamawiający w § 4 ust. 2 wzoru umowy dodaje do  wymienionego 

katalogu przykładowych kosztów, „koszty przeglądów serwisowych – serwisów, od których uzależnione jest 

utrzymanie uprawnieo gwarancyjnych”. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w 

następujący sposób: 

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) : 

1) w rozdziale 10 ust. 10: 

Było przed zmianą:  

„Oferta na 
Budowę windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretaoskiej 16 

w Krakowie na działce nr 89 obr. 61 Śródmieście ”, 

znak postępowania: 1/P/2020,  

Nie otwierad przed 22.09.2020r.” 
 

Jest po zmianie:  

„Oferta na 
Budowę windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretaoskiej 16 

w Krakowie na działce nr 89 obr. 61 Śródmieście ”, 

znak postępowania: 1/P/2020,  

Nie otwierad przed 23.09.2020r.” 
 

2) w rozdziale 11 ust. 1: 

Było przed zmianą:  

„Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego, Zespole Szkół Energetycznych, ul. Loretaoska 

16, 31-114 Kraków, w Sekretariacie Dyrektora, I piętro w terminie do 22.09.2020 r. do godz. 

14:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego a dokładnie do  Sekretariatu Dyrektora.” 

 
Jest po zmianie:  

„Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego, Zespole Szkół Energetycznych, ul. Loretaoska 

16, 31-114 Kraków, w Sekretariacie Dyrektora, I piętro w terminie do 23.09.2020 r. do godz. 
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14:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego a dokładnie do  Sekretariatu Dyrektora.” 
 

3) w rozdziale 11 ust. 2: 

Było przed zmianą:  

„Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Zespole Szkół Energetycznych, ul. 

Loretaoska 16, 31-114 Kraków, I piętro w Gabinecie Dyrektora w terminie 22.09.2020 r. o godz. 

15:00.” 

 

Jest po zmianie:  

„Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Zespole Szkół Energetycznych, ul. 

Loretaoska 16, 31-114 Kraków, I piętro w Gabinecie Dyrektora w terminie 23.09.2020 r. o 

godz. 15:00.” 

 

4) w rozdziale 10 ust. 12: 

Było przed zmianą: 

„Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego musi byd podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich występujących. 

Wykonawca może wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego oświadczenia o 

wprowadzeniu takich zmian musi byd złożone według takich samych wymagao jak składana 

oferta, z dopiskiem na opakowaniu, np.: ZMIANA OFERTY –na budowę windy zewnętrznej 

przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretaoskiej 16 w Krakowie na działce nr 

89 obr. 61 Śródmieście, nie otwierad przed 22.09.2020 r. ”, znak postępowania: 1/P/2020. 

Koperty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy otwarciu ofert i załączone do 

oferty.” 
 

Jest po zmianie:  

„Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego musi byd podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich występujących. 

Wykonawca może wprowadzid zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego oświadczenia 

o wprowadzeniu takich zmian musi byd złożone według takich samych wymagao jak 

składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu, np.: ZMIANA OFERTY –na budowę windy 

zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretaoskiej 16 w 

Krakowie na działce nr 89 obr. 61 Śródmieście, nie otwierad przed 23.09.2020 r. ”, znak 

postępowania: 1/P/2020. Koperty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy 

otwarciu ofert i załączone do oferty.” 
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Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  

 

 


