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                           BR/3429/2022  Kraków, dnia 7.10.2022 r. 
Nr sprawy: BR-271-8/2022 (381) 
 
 

 
                          WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku inwentarskiego 

dla ptaków wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną przy ul. Kasy Oszczędności Miasta 

Krakowa 14” 

 

 

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane w postępowaniu 

pytanie: 

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących siatki na woliery (czy ma być to siatka 

stalowa zwykła czy nierdzewna, jaki rodzaj połączeń poszczególnych linek plecione, 

wiązane, łączone klamerkami lub innym elementem) 

 
Odpowiedź: 

Dla wolier przy głównej, wejściowej alejce siatka z drutu zgrzewanego, stal 

nierdzewna, oksydowana. Wymiary 40mm X 40mm, grubość drutu 1,5 mm 

Dla pozostałych wolier, siatka z drutu nierdzewnego zgrzewanego, stal nierdzewna, 

oksydowana. Wymiar 20 mm X 20 mm. Grubość drutu 1,5 mm 
 

Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie kwestii świetlików dachowych opis sugeruje, że jedynie jeden 

świetlik ma mieć możliwość otwarcia i rewizji na dach natomiast na rysunku PW.04 

wszystkie 6 szt. świetlików są otwieralne 

 
Odpowiedź: 

System połączeń na zasadzie relingu stalowego mocowanego  w markach 

montowanych do elementów stalowych 
 

Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie kwestii świetlików dachowych opis sugeruje, że jedynie jeden 

świetlik ma mieć możliwość otwarcia i rewizji na dach natomiast na rysunku PW.04 

wszystkie 6 szt. świetlików są otwieralne 

 

 
Odpowiedź: 

Świetliki dachowe są nieotwieralne (na rysunku dachu wkradła się omyłka), jedynie 

wyjście na dach pozostanie otwieralne (siłowniki pneumatyczne) i je należy 

zabezpieczyć np. śluza na dachu. PW.A06* 
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Pytanie: 

czy jeśli świetliki zgodnie z rys PW.04 są otwieralne to otwieranie ma być ręczne czy 

sterowane elektrycznie? 

 
Odpowiedź: 

Ręczne wspomagane siłownikami pneumatycznymi PW.A06* 
 

Pytanie: 

Jeśli świetliki są otwieralne to czy na należy je zabezpieczyć siatką przed ucieczką 

zwierząt? 

 
Odpowiedź: 

Wyłaz dachowy należy zabezpieczyć śluzą wg rys. PW.A06* 

 
Pytanie: 

Jeżeli siatka ma być zamontowana , a świetliki otwieralne jak przewidziana jest droga 

ucieczki ptaków w przypadku pożaru? 

 
Odpowiedź: 

W przypadku pożaru podejmowanie są próby ratowania inwentarza (zoo posiada 

odpowiednie przepisy wewnętrzne) 

 
Pytanie: 

Ze względu na bliskość inwestycji przy głównej alei i głównemu wejściu do ZOO prosimy 

o wyjaśnienie czy Inwestor przewiduje specjalne zabezpieczenie budowy przed wzrokiem 

gości 

 
Odpowiedź: 

Plac budowy od strony wejścia głównego musi być zabezpieczony pełnym i estetycznym 

ogrodzeniem zamontowanym w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zwiedzających podczas 

podmuchów wiatru 

 

Pytanie: 

Którędy Inwestor zapewni dojazd samochodów ciężarowych na teren inwestycji? 

 
Odpowiedź: 

Dojazd do placu budowy odbywa się począwszy od ul. 28 lipca 1943 r. poprzez ul. Leśną, 

następnie ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa z wjazdem z al. Wędrowników przez bramę 

tymczasową wykonaną przez Wykonawcę w ramach organizacji zaplecza budowy. 
 

Pytanie: 

W związku z obszerną wielobranżową ilością dokumentacji technicznej z jaką należy się 

zapoznać, nietypowymi materiałami a także niestabilnymi cenami materiałów budowlanych 

(wielu dostawców nie może przedstawić oferty ze względu na nieustanne, praktycznie 

codzienne zmiany cen) spowodowane m.in. sytuacją  geoplastyczną na Ukrainie, proszę  

o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 14.010.2022 r na dzień 28.10.2022 r.. Bieżąca  

sytuacja w znaczącym stopniu utrudnia oferentom swobodne przygotowanie oferty 

(opóźnienia w pozyskaniu wycen, brak dostępności materiałów). Wydłużenie terminu 

pozwoli przygotować Wykonawcy rzetelną ofertę, a Zamawiającemu  oszczędzi pytań 

 i robót dodatkowych na etapie realizacji inwestycji. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian 

 

Pytanie: 

Mając na uwadze dynamiczną sytuację na rynku produkcyjnym związaną z 

wydłużonym czasem oczekiwania na materiały budowlane oraz ograniczoną ich 

dostępnością wraz z podzespołami, co ma bardzo duży wpływ na odpowiednią 

ciągłość realizacji inwestycji i całego procesu budowlanego zwracamy się z prośbą o 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 18 miesięcy. Wydłużenie terminu 

pozwoli uzyskać większą ilość ofert Zamawiającemu co z kolei może przełożyć się na 

korzystniejszą wartość zamówienia. Należy zaznaczyć również, ze w wymaganym 

terminie Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie co skraca termin 

wykonania prac budowlanych realnie o 2 miesiące. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian 

 

 

 


