INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP.260.12.2022

Kraków, 12 maja 2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
wymianę dźwigu osobowego i dwóch dźwigów osobowo-towarowych oraz instalację
dwóch platform przyschodowych w budynkach Instytutu Fizyki Jądrowej im. H.
Niewodniczańskiego w Krakowie, znak sprawy: DZP.260.12.2022.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie
Wykonawcy, które wpłynęło drogą elektroniczną.
Pytanie 1
Ze względu na ograniczone wymiary szybu (~1,40 x ~1,70 m) nie ma technicznych możliwości
wykonania kabiny o minimalnych wymiarach wskazanych przez Zamawiającego, bez
ingerencji w konstrukcję szybu. Do uzyskania wymaganych wymiarów będzie potrzebne
pozwolenie na budowę oraz ogrom prac budowlanych, co wydłuży termin realizacji
zamówienia o dodatkowe 80 dni. Wnosimy o dopuszczenie instalacji kabiny o wymiarach
~0,99 x ~1,35 m (przy pełnej pionowości szybu).
Odpowiedź
Szyby windowe należy dostosować w taki sposób aby zamontowane w nich dźwigi spełniały
wszelkie wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami dla korzystania z nich osób
niepełnosprawnych, w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września
2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690) z późniejszymi zmianami. Wszelkie prace towarzyszące
spełnieniu powyższych wymagań Wykonawca winien wkalkulować w cenę.
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Pytanie 2
Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym wskazuje minimalne wymiary drzwi
dźwigu (900x2000mm). W istniejącym otworze drzwiowym możliwa jest instalacja drzwi 3panelowych teleskopowych. Takie rozwiązanie wiąże się z zmniejszeniem głębokości kabiny
do ~1,25m. W zaproponowanym przez nas rozwiązaniu w pytaniu nr 1, możliwa jest
instalacja drzwi 800x2000mm. Pozwoli to uniknąć ingerencji w konstrukcję szybu oraz
wykonać zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia wymiarów otworów drzwiowych dźwigu.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Za Komisję Przetargową

Anica Knera
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