Pytania i odpowiedzi do SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli stalowych do wyposażenia
pracowni i pomieszczeń pomocniczych, związanych z 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.
Znak: DPDU-271.9.2.2020

Kraków, dnia 4 listopada 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 stalowych do
wyposażenia pomieszczeń pracowni i pomieszczeń pomocniczych, związanych z
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 2:
Pozycja regal R8, R11,
-czy moze byc regal skrecany?
-czy regal moze byc w jednym kolorze?
-czy regal moze miec inny certyfikat niz TUV GS?
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, iż:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) regały mają być wtykowe.
Zamawiający nie dopuszcza regałów skręcanych.
Zamawiający dopuszcza regały w jednym kolorze.
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza inne
równoważne certyfikaty.
Pytanie 3:
Pozycja szafka niska Sz-n5.1 z szufladami podwojna,
-czy szafka ma miec 10 czy 12 szuflad?
-czy korpus szafki moze byc w jednym kolorze?
-czy drzwi szafki moga byc w innym kolorze niz korpus?
-czy szafka moze miec inny certyfikat niz TUV GS?
-czy zamawiajacy dopuszcza inny typ zamka niz w prostokatnej obudowie?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, iż:
Szafka ma mieć 10 szuflad zgodnie z rysunkiem i szczegółowym opisem wysokości
szuflad.
Zamawiający dopuszcza korpus szafki w jednym kolorze.
Zamawiający dopuszcza drzwi do szafki w innym kolorze niż korpus, pod warunkiem,
że będzie to również kolor jasnoszary.
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza inne
równoważne certyfikaty.
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Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) obudowa zamka ma być
prostokątna. Zamawiający nie dopuszcza innych kształtów.
Pytanie 4:
Pozycja szafka niska Sz-n5.2 z szufladami pojedyncza,
-czy korpus szafki moze byc w jednym kolorze?
-czy drzwi szafki moga byc w innym kolorze niz korpus?
-czy szafka moze miec inny certyfikat niz TUV GS?
-czy zamawiajacy dopuszcza inny typ zamka niz w prostokatnej obudowie?
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż:
Zamawiający dopuszcza korpus szafki w jednym kolorze.
Zamawiający dopuszcza drzwi do szafki w innym kolorze niż korpus, pod warunkiem,
że będzie to również kolor jasnoszary.
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza inne
równoważne certyfikaty.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) obudowa zamka ma być
prostokątna. Zamawiający nie dopuszcza innych kształtów.
Pytanie 5:
Pozycja szafa wysoka Sz-w2, Szafa wysoka magazynowa Sz-w3,
-czy korpus szafy moze byc w jednym kolorze?
-czy drzwi szafki moga byc w innym kolorze niz korpus?
-czy szafka moze miec inny certyfikat niz TUV GS?
-czy zamawiajacy dopuszcza inny typ zamka niz w prostokatnej obudowie?
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż:
Zamawiający dopuszcza korpus szafy w jednym kolorze.
Zamawiający dopuszcza drzwi do szafy w innym kolorze niż korpus, pod warunkiem,
że będzie to również kolor jasnoszary.
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza inne
równoważne certyfikaty.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) obudowa zamka ma być
prostokątna. Zamawiający nie dopuszcza innych kształtów.
Pytanie 6:
Pozycja szafa gospodarcza Sz-w4,
-czy korpus szafy moze byc w jednym kolorze?
-czy drzwi szafki moga byc w innym kolorze niz korpus?
-czy szafka moze miec inny certyfikat niz TUV GS?
-czy zamawiajacy dopuszcza blache czarna bez ocynku?
Odpowiedź 6:
Zamawiający informuje, iż:
Zamawiający dopuszcza korpus szafy w jednym kolorze.
Zamawiający dopuszcza drzwi do szafy w innym kolorze niż korpus, pod warunkiem,
że będzie to również kolor jasnoszary.
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza inne
równoważne certyfikaty.
Zamawiający nie dopuszcza blachy czarnej bez ocynku.
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Pytanie 7:
Pozycja szafa gospodarcza Sz-w6,
-czy korpus szafy moze byc w jednym kolorze?
-czy drzwi szafki moga byc w innym kolorze niz korpus?
-czy szafka moze miec inny certyfikat niz TUV GS?
-czy zamawiajacy dopuszcza blache czarna bez ocynku?
Odpowiedź 7:
Zamawiający informuje, iż:
Zamawiający dopuszcza korpus szafy w jednym kolorze.
Zamawiający dopuszcza drzwi do szafy w innym kolorze niż korpus, pod warunkiem,
że będzie to również kolor jasnoszary.
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza inne
równoważne certyfikaty.
Zamawiający nie dopuszcza blachy czarnej bez ocynku.
Pytanie 8:
Pozycja szafki BHP Sz-u2,
-czy korpus szafy moze byc w jednym kolorze?
-czy drzwi szafki moga byc w innym kolorze niz korpus?
-czy szafka moze miec inny certyfikat niz TUV GS?
-czy zamawiajacy dopuszcza blache czarna bez ocynku?
-czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na lawce listew bukowych lub sosnowych?
Odpowiedź 8:
Zamawiający informuje, iż:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) korpus szafy jest w jednym
kolorze.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) drzwi do szafy są w innym
kolorze niż korpus.
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza inne
równoważne certyfikaty.
Zamawiający nie dopuszcza blachy czarnej bez ocynku.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie na ławce listew bukowych, nie dopuszcza
zastosowania listew sosnowych.
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,
Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
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