Pytania i odpowiedzi do SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wy miar, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Cen trum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.5.2.2020

Kraków, dnia 29 lipca 2020r.
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf
na wymiar, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja
budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom
Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu
na wyżej opisany zakres przedmiotowy.
Pytanie 1:
- skrzydła drzwi - rozwieranie typu "pusch to open" (tip-on), a dalej w opisie: "wszystkie
szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domy drzwi"
- jeżeli zastosujemy tip-on to nie możemy zastosować zawiasu z hamulcem - to nie będzie
działać.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza rezygnację z zawiasu z hamulcem, pod warunkiem
zastosowania innych odpowiednich rozwiązań zapobiegających głośnemu zamykaniu drzwi
szaf.
Pytanie 2:
- doklejka z tworzyw sztucznych grubość 2 mm promień r=3 mm - maksymalny promień jaki
możemy zrobić to równy grubości obrzeża - w przeciwnym razie odkryjemy powierzchnię
płyty.
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmniejszenie promienia do 2mm (gr. obrzeża).
Pytanie 3:
- kolor zbliżony do koloru ścian w pomieszczeniu (jasnoszary/jasnobeżowy) - czy jest
określony kolor z palety RAL/NCS do którego moglibyśmy się odnieść?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że w obiekcie prowadzone są prace związane z przebudową
i ostateczny kolor będzie można określić dopiero po zakończeniu prac malarskich. W różnych
pomieszczeniach zastosowano różne odcienie z wzornika NCS np. S-1502-Y, S-2502-Y,
S-3005-Y20R, S-1500-Y, S-1002-Y, ale faktyczny kolor na ścianie może odbiegać od próbki
z wzornika.
Pytanie 4:
- laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy) - czy mają państwo wybrany przybliżony kod
koloru?
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Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, że jest kilka laminatów różnych producentów. Ostateczny wzór
zostanie wybrany na etapie realizacji po przedstawieniu wzorników.
Pytanie 5:
- str. 19 - cokół, fronty szuflad - kolor szary zbliżony do koloru posadzki w pomieszczeniu czy jest określony kolor z palety RAL/NCS do którego moglibyśmy się odnieść?.
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu jest posadzka z płytek gresowych w kolorze
szarym (ARES GREY). Ostateczny odcień laminatu zostanie wybrany na etapie realizacji.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SIWZ,
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin
udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego
też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie,
jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
Date / Data: 202007-29 15:49

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.
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