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Kraków, 17 grudnia 2021 

 

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa budynku magazynowego przy ul. dr 

Józefa Babińskiego 29 w Krakowie na potrzeby Muzeum Etnograficznego” Nr ogłoszenia: 

2021/BZP 00309785/01 z dnia 2021-12-10 

 

 

Zestaw pytań nr 1 

 

Działając imieniem Zamawiającego, w oparciu o treść art. 135 ust. 2 Pzp, udzielam niniejszym 

wyjaśnień do treści SWZ w postaci odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.  

 

PYTANIA  nr - I  

1. czy posadzka epoksydowa ma byc antyposlizgowa z lakierem (mat, polysk?)  

2. czy na gładko ?  

3. Czy cokoly maja byc malowane, wysokość cokołów ? 

Odpowiedzi nr I 

1. Posadzka matowa, przeciwpoślizgowa. 

2. Parametry posadzki epoksydowej: 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥80 MPa 

• Wytrzymałość na rozciąganie: ≥28 MPa 

• Wytrzymałość na zginanie: ≥20 MPa 

• Twardość (Shore D): ok. 82 

• Odporność na ścieranie: BCA Μm ≤ 50,0 (klasa AR0,5 lub równoważna) 

• Odporność na ścieranie: 5000 obrotów Norma BN -86/6781-02 RS-1 lub równoważnej 

• Wytrzymałość chemiczna: Odporna na działanie większości powszechnie 

stosowanych chemikaliów przemysłowych, zasad, rozcieńczalników, kwasów i olejów 

ropopochodnych 

• Kolor szary. Dokładny odcień zostanie dobrany w czasie budowy przez Inwestora 

3. Cokoły wyciągane na ściany na wysokość 10cm 

 

PYTANIA  nr - 2  

1. proszę o szczegóły, ewentualnie konkretny asortyment odnosnie okuc blacharskich i rynien 

(tylko rheinzink) 

2. oraz dachówki ceramicznej 6 cm ( typ, model).  

Odpowiedzi nr II 

1. Należy przyjąć blachę tytanowo – cynkową dowolnego producenta spełniającego odcień 

zadany w projekcie. 

2. Należy dobrać dachówkę identyczną z istniejąca na budynkach sąsiednich. Próbki dachówki i 

jej odcień należy przedstawić Inwestorowi przed zamówieniem materiału i uzyskać jego 

akceptację. 
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PYTANIA  nr - 3  

1. Bardzo prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej 

2. Czy  Zamawiający może udostępnić przedmiary jako materiał pomocniczy? 

3. Czy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu jako załącznik oferty? 

4. Czy zestaw D4 ma być wykonany jako ślusarka aluminiowa z przeszkleniami ? 

5. Bardzo prosimy o udostepnienie geologii. 

6. Ze względu na zakres prac oraz okres świąteczny bardzo prosimy o wydłużenie terminu składania 

ofert. 

7. Czy zestawy meblowe hali magazynowej wchodzą w skład zamówienia? 

8. Jaki kolor oraz minimalne parametry ma spełnia posadzka epoksydowa? 

Odpowiedzi nr III 

1. Materiały w wersjach możliwych zostały zamieszczone na stronie Muzeum: 

https://etnomuzeum.eu/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych w zakładce „Znak sprawy: 

D-II-271-2/21” 

Zamawiający nie przewiduje przesłania materiałów w innych wersjach. Opublikowane 

materiały są wystarczające do przygotowania oferty.  

2. przedmiary wraz z dokumentacją są udostępnione na stronie: 

https://etnomuzeum.eu/budowa-budynku-magazynowego-przy-ul-dr-jozefa-babinskiego-29-

w-krakowie-na-potrzeby-muzeum-etnograficznego 

3. Zamawiający nie wymaga przedłożenia kosztorysu wraz z ofertą. Jednocześnie Zamawiający 

pragnie zwrócić uwagę na obowiązek ustalenia harmonogramu rzeczowo finansowego na 

etapie wykonania umowy. Zamawiający określa, że na etapie umowy jako podstawę do 

harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca powinien sporządzić kosztorys 

uproszczony.  

4. Drzwi i przeszklenie w konstrukcji aluminiowej, wypełnienie szkło przezierne, bezpieczne, 

ościeżnica stała w kolorze drzwi. Drzwi należy zamontować ́ zgodnie z wydana aprobata 

techniczną i wytycznymi producenta. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Szyld dzielony 

zamek +szyld w kolorze stali nierdzewnej, satynowanej. Szerokość ́ przejścia w świetle 

ościeżnicy (SKRZYDŁO CZYNNE) po otwarciu skrzydła niemniejsza niż ̇90 cm. Kolor ślusarki RAL 

7012.  

5. Dokument o nazwie OPINIA GEOTECHNICZNA został zamieszczony na stronie Muzeum, pod 

adresem: https://etnomuzeum.eu/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych w zakładce „Znak 

sprawy: D-II-271-2/21” 

6.  Ze względu na pozostający długi czas trwania postępowania i stosunkowo nieznaczne 

skomplikowanie przedmiotu zamówienia, nie ma uzasadnienia do przedłużenia terminu 

składania ofert. 

7. Zestawy meblowe hali magazynowej nie wchodzą w skład zamówienia. 

8. Parametry posadzki epoksydowej: 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥80 MPa 

• Wytrzymałość na rozciąganie: ≥28 MPa 

• Wytrzymałość na zginanie: ≥20 MPa 

• Twardość (Shore D): ok. 82 

• Odporność na ścieranie: BCA Μm ≤ 50,0 (klasa AR0,5) 

• Odporność na ścieranie: 5000 obrotów Norma BN -86/6781-02 RS-1 

https://etnomuzeum.eu/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych
https://etnomuzeum.eu/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych
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• Wytrzymałość chemiczna: Odporna na działanie większości powszechnie stosowanych 

chemikaliów przemysłowych, zasad, rozcieńczalników, kwasów i olejów ropopochodnych. 

• Kolor szary. Dokładny odcień zostanie dobrany w czasie budowy przez Inwestora. 

• Posadzka matowa, przeciwpoślizgowa. 

 

PYTANIA  nr - 3  

1. Zgodnie z zapisem wzoru umowy – paragraf 7: „Rozliczenie prac objętych umową będzie odbywało 

się w dwóch transzach: 

a.  transza 1. w wysokości do 40% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 Umowy, płatna na 

podstawie faktury częściowej, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, o 

którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, 

b. transza 2. płatna na podstawie na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 10.” – proszę o informację czy wyrażacie Państwo 

zgodę na zmianę terminu płatności na rozliczanie w cyklach miesięcznych? Szacowana przez 

Państwa wartość przedmiotowego zamówienia to 1 600 000,00zł, mając powyższe na uwadze – 

podział wartości tak dużego zamówienia przy tylko dwóch płatnościach wymaga kredytowania, co 

za tym idzie znaczącego podniesienia wartości realizacji takiej inwestycji. 

2. Proszę o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji, wskazany w umowie 4-miesięczy 

termin realizacji robót stanu surowego jest jak najbardziej realny, jednak wykonanie przyłączy, 

wewnętrznych instalacji oraz wszystkich robót wykończeniowych w terminie 3 miesięcy przy 

zachowaniu właściwej technologii realizacji prac oraz wykonywaniu ich zgodnie ze sztuką 

budowlaną nie jest możliwy. 

3.   Proszę o informację czy w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do 

dokonywania bieżących serwisów dostarczonych urządzeń, czy Zamawiający podpisze na tą 

czynność odrębną umowę ? 

Odpowiedzi nr IV 

1. Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie i sposobie rozliczania wynagrodzenia.  

2. Zamawiający nie przewiduje zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia.  

3. Zamawiający wyjaśnia, że przeglądy serwisowe, niezbędne do utrzymania gwarancji producenta 

urządzeń lub wykonawcy powinny być wliczone w cenę oferty. Materiały eksploatacyjne (smary, 

płyny chłodzące, żarówki, itp.) nie wchodzą w zakres gwarancji i będą pokrywane przez 

Zamawiającego.  

 


