
 
ZAPYTANIA OFERENTÓW 

z dnia  01.06.2021 r 
W związku z zapytaniami dotyczącymi przetargu na likwidację barier architektonicznych w celu 
zapewnienia dostępności w budynkach mieszkalnych poprzez likwidację zsypów śmieciowych, 
przebudowę wejść do klatek, wymianę dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje jak niżej: 
 
 
Pytania Oferentów: 
 

1. W związku ze stwierdzeniem kolizji przewidzianych otworów drzwi przystanków przelotowych – na 
poziomie gruntu, z instalacjami hydraulicznymi w budynkach jak niżej: 

• Bitwy pod Monte Cassino 3, kl. 4 

• Bitwy pod Monte Cassino 1, kl. 5 

• Bitwy pod Monte Cassino 3, kl. 2 

• Bitwy pod Monte Cassino 5, kl. 11 

• Starodąbrowska 15 kl. 1 

• Starodąbrowska 15 kl. 2 

• Starodąbrowska 13 kl. 1 

• Westerplatte 8 kl. 5 

• Bitwy pod Monte Cassino 5 kl. 8 
 
Zwracam się z zapytaniem udzielenie informacji czy instalacje z hydrantami są instalacjami 
działającymi, a jeśli tak to czy Zamawiający przewidział i uzgodnił z odpowiednimi organami (np. PSP) 
ich przeniesienie? 
 
Ad. 1. Instalacje z hydrantami są instalacjami działającymi w przypadku kolizji Oferent powinien 
uwzględnić w wycenie ich przeniesienie. Przeniesienie przedmiotowych instalacji nie wymaga  
uzgodnień z organami zewnętrznymi (np. PSP). 
 

2. W związku ze stwierdzeniem kolizji przewidzianych otworów stanowiących dojście do planowanego 
przedsionka windy, z tablicami rozdzielczymi zasilania elektrycznego w budynkach jak niżej: 

• Bitwy pod Monte Cassino 3, kl. 4 

• Bitwy pod Monte Cassino 1, kl. 5 

• Bitwy pod Monte Cassino 3, kl. 2 

• Starodąbrowska 15 kl. 1 

• Starodąbrowska 13 kl. 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy przeniesienie tych urządzeń zostało uzgodnione z właścicielem zasilającej 
sieci energetycznej? Czy Zamawiający posiada dokumentację z której wynika, że istniejące linie 
zasilające budynku posiadają odpowiedni zapas konieczny do przeniesienia tablic rozdzielczych, czy też 
będzie konieczne wykonanie nowej linii od stacji transformatorowej? 

Ad. 2. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Audytów dostępności stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.  
W związku ze zmianą załącznika zmniejszeniu uleganie zakres prac objętych SIWZ o nie wykonywanie 
przebicia pomiędzy pomieszczeniem zsypowym a klatką schodową w przedmiotowych klatkach.  
W związku ze zmianą nie jest wymagane również przenoszenie tablic rozdzielczych w danych 
klatkach. 

3. W nawiązaniu do założenia w przetargu, że istniejące obecnie ściany pośrodku planowanego nowego 
przedsionka do windy mają być całkowicie usunięte oraz, że istnieje prawdopodobieństwo że ściany te 
są ścianami konstrukcyjnymi budynku, zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy posiada 
opracowanie konstrukcyjne, z którego wynika, że naruszenie ww. ściany nie spowoduje zagrożenia dla 
stabilności konstrukcji budynku? 
 



Ad. 3. Zamawiający nie posiada projektu konstrukcyjnego likwidacji przedmiotowych ścianek. 
Opracowanie przedmiotowego projektu, ewentualnych ekspertyz  objęte jest przedmiotowym 
postępowaniem przetargowym. 
 

4. Jak już napomnieliśmy w naszej rozmowie, po spotkaniu z Elektrykiem pracującym dla Administracji I, 
koszt przeniesienia jednego WLZ’tu wraz z przyłączem głównym będzie przewyższać koszt 
przystosowania pomieszczenia śmietnika do użytku jako przystanek windy, a czas realizacji w/w prac 
w powiązaniu z TAURONEM oscyluje ok. 6 miesięcy. Po sprawdzeniu wszystkich adresów na których 
planowana jest inwestycja, dochodzimy do wniosku, że tylko na 2 obiektach nie ma żadnych kolizji przy 
wykonywaniu otworu łączącego pomieszczenie śmietnika z klatką schodową. Na jednym obiekcie 
występuje kolizja ze skrzynką hydrantu w klatce schodowej. Natomiast na pozostałych 11 obiektach 
występuje kolizja z przyłączem elektrycznym i/lub WLZ’tem. 

W związku z powyższym, sugerujemy zmianę dotychczasowego projektu z układem komunikacyjnym 
pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniem zsypu, nie wycinając otworu łączącego obydwa 
pomieszczenia oraz nie wyburzając ścianki w której znajduje się przyłącze elektryczne. Dojście do 
nowego przystanku odbywałoby się przez dotychczasowe drzwi śmietnika z zamontowanym 
domofonem. 

Ponadto na 3 obiektach, z uwagi na zbyt duże nachylenie, zauważyliśmy konieczność przebudowy 
podjazdów do pomieszczeń nowego przystanku windy – zaznaczone kolorem zielonym. 

Ad. 4. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Audytów dostępności stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.  
W związku ze zmianą załącznika zmniejszeniu uleganie zakres prac objętych SIWZ o nie wykonywanie 
przebicia pomiędzy pomieszczeniem zsypowym, a klatką schodową w przedmiotowych klatkach.  
W związku ze zmianą nie jest wymagane również przenoszenie tablic rozdzielczych w danych 
klatkach. 

Zamawiający nie wymaga wyburzenia ścianki w której znajduje się przedmiotowy przyłącz 
elektryczny  jeśli w nowo powstałym pomieszczeniu zapewnione będzie pole manewrowe dla osoby 
niepełnosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prace poza obrysem budynku (tj. na zewnątrz) nie są objęte przedmiotowym postepowaniem 
przetargowym. 

 

Tarnów, dnia 02.04.2021 r. 

 

 

 

 


