
 
ZAPYTANIA OFERENTÓW 

z dnia  26.05.2021 r. 27.05.2021 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. Czy w pomieszczeniu adaptowanym istniej możliwość zabudowy (m.in. sufit) systemową konstrukcją 
stalową i płytami GK? 

Ad. 1. Tak istnieje możliwość zabudowy zabudowy (m.in. sufit) systemową konstrukcją stalową  
i płytami GK. 

2. Czy narożniki ze stali nierdzewnej mają być zabudowane tylko w pomieszczeniu adaptowanym? 

Ad. 2. Tak narożniki ze stali nierdzewnej mają być zabudowane tylko w pomieszczeniu 
adaptowanym. 

3. Czy wykonanie instalacji monitoringu dotyczy tylko montażu kamery i rejestratora obsługującego 
dźwig?  

Ad. 3.  Tak, instalacja monitoringu dotyczy tylko montażu kamery i rejestratora obsługującego 
dźwig?  

4. Czy zakres robót związanych z wymianą dźwigów dotyczy także przebudowy instalacji 
przeciwpożarowej w obiekcie (np. piony na półpiętrach)?  

Ad. 4. Tak ale tylko w komorach zsypowych w przypadku kolizji przedmiotowych instalacji z nowymi 
projektowanymi elementami konstrukcyjnymi. 

5. Czy zakres robót związanych z wymianą dźwigów dotyczy także trwałego usunięcia wrzutni dla 
odpadów na półpiętrach (usunięcie i zamurowanie)? 

Ad. 5. Tak należy trwale usunąć wyrzutnię na odpady na poszczególnych półpiętrach. 

6.  Czy w przypadku zastosowania dźwigu nie wykorzystującego obecnej maszynowni, zakres prac  
w obrębie maszynowni jest ograniczony do zabudowy istniejących otworów w stropie szybu?  

Ad. 6. W przypadku montażu dźwigu bez maszynowni w pomieszczeniu obecnie będące maszynownią 
należy zabudować istniejące otwory w stropie szybu. 

7. Przy ul. Westerplatte 15 kl.8 - wejście do śmietnika -  zamontowane są drzwi przesuwne – czy zakres 
prac ma obejmować ich wymianę? 

Ad. 7. Nie zakres prac nie obejmuje ich wymiany. 

8. Czy zakres zadania związanego z wymianą dźwigu i adaptacją pomieszczenia zsypowego dotyczy także 
czynności opisanych w pkt 12.? 

 

Ad. 8. Postepowanie przetargowe nie obejmuje  wykonania pkt. 12 audytu dostępności tj. altan 
śmietnikowych/półpodziemnych pojemników na śmieci. 

9. Czy zakres zadania związanego z wymianą dźwigu i adaptacją pomieszczenia zsypowego dotyczy także 
czynności opisanych w pkt 13.? 

 



 

Ad.9. Postepowanie przetargowe nie obejmuje  wykonania pkt. 13 audytu dostępności. 

10. Czy jest możliwe ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Schindler do 40% wartości Umowy? 
 
Ad. 10. Nie ma możliwości ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Schindler do 40% wartości 
Umowy? 
 

11. Czy istnieje możliwość aby ewentualne kary zostały naliczane od wartości netto? 
 
Ad. 11. Kary umowne naliczane są od kwoty ryczałtowej brutto zgodnie z zapisami umowy. 
 

12. Proszę o potwierdzenie, iż ewentualne kary umowne dla poszczególnych urządzeń, zostaną naliczane 
zgodnie z ofertą przedstawioną w Załączniku nr 1, tylko od wartości wyceny prac w danej lokalizacji, a 
nie od całego zadania.  
 

Ad. 12. Cena zawarta w umowie jest ceną ryczałtową brutto i wszystkie kary naliczane są od ceny 
ryczałtowej brutto całej inwestycji. 

13. Czy ewentualny wykonawca robót zlecając projektantowi ETAP I inwestycji zgodny z SIWZ otrzyma 
zwrot poniesionych kosztów od Zamawiającego w przypadku braku uzyskania przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową finansowania udzielanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. 
 
Ad. 13. Wykonawca otrzyma zwrot poniesionych kosztów w przypadku nie uzyskania przez 
Spółdzielnię pożyczki z PFP jeżeli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
 

14. Czy konserwacja dźwigu w okresie gwarancji odbywać się będzie na podstawie osobnej umowy z firmą, 
który wygra przetarg? 

15. Czy Zamawiający przewiduje ogłoszenie osobnego przetargu na konserwację tych dźwigów? Jeżeli tak, 
to czy zostanie przekazana cała dokumentacja pozwalająca na pełny dostęp do diagnostyki sterowania 
dźwigu, łącznie z przekazaniem czytnika błędów firmie, która wygra ewentualne postępowanie 
przetargowe? 

Ad. 14. 15. Konserwacja dźwigów nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem przetargowym. 

16. Czy dodatkowa kaseta domofonowa przy drzwiach wejściowych ma posiadać możliwość dzwonienia 
do lokali, czy ma umożliwiać jedynie otwarcie drzwi kodem lub kapsułką? 
 
Ad. 16. Zamawiający wymaga aby dodatkowa kaseta umożliwiała co najmniej jedynie otwarcie drzwi 
kodem lub kapsułką. 
 
Tarnów, dnia 27.05.2021 r. 

 

 

 

 


