Nr postępowania: 3/2019

Kraków, dnia 13 listopada 2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr KTO
ul. Krowoderska 74/13
31-158 Kraków
REGON: 356901227
NIP: 6772241959

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w dniach 8 - 12 listopada 2019 r. otrzymał następujące
pytania o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o
szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:
DOSTAWA SCHODÓW PRZEGUBOWYCH, PODESTÓW WRAZ Z NOGAMI DO
PODESTÓW ORAZ BARIEREK I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DLA POTRZEB
TEATRU KTO
PYTANIA WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

nr

Treść pytania:

Odpowiedź Zamawiającego:

1.

w związku z ogłoszeniem postępowania Zamawiający nie wyraża zgody
"DOSTAWA na zmianę terminu dostawy w

przetargowego

pn.

SCHODÓW

PRZEGUBOWYCH, zakresie

PODESTÓW

WRAZ

Z

NOGAMI

zaproponowanym

DO przez Wykonawcę.

PODESTÓW

ORAZ

ELEMENTÓW
POTRZEB
zwraca

BARIEREK

ZŁĄCZNYCH

TEATRU"

się

z

firma

uprzejmą

I
DLA

ALSPAW
prośbą

o

przedłożenie terminu realizacji do końca
stycznia 2020 r.

Państwa przedmiot

zamówienia obejmuje: 162 szt. podestów,
1500 szt. nóg o różnych wysokościach,
barierki o różnych długościach, rożne
rodzaje schodów, wózki do transportu,
podjazdy i podłoga baletowa i wszystko
malowane

na

czarno.

Od

35

lat

produkujemy podesty sceniczne i do wielu
teatrów i studiów telewizyjnych w Polsce
dostarczaliśmy takie podesty jak Państwo
chcą zamówić. Niestety w dwa tygodnie,
żadna firma nie jest w stanie wyprodukować
i pomalować tylu podestów. To są produkty
, które trzeba wyprodukować pod dane
zlecenie. Firma ALSPAW jako lider na
rynku

polskim

i

wieloletni

producent

podestów scenicznych , od lat bierze udział
w postępowaniach przetargowych i nigdy
Zamawiający nie określił tak krótkiego
terminu realizacji w przypadku tak dużego
przedmiotu

zamówienia.

Chętnie

wzięlibyśmy udział w przetargu bo opis
techniczny

pasuje

do

naszych

standardowych produktów. Tylko niestety
czas produkcji jest za krótki. W związku z
powyższym

prosimy

o

rozpatrzenie naszej prośby.

pozytywne

2.

Zamawiający

wymaga,

aby

podłoga Zamawiający

wskazuje,

że

baletowa posiadała grubość min. 1,7mm. podłoga baletową musi mieć
Czy Zamawiający dopuszcza podłogę o grubość minimum 1,7 mm.
grubości 1,5mm, zachowując przy tym Zamawiający nie dopuszcza
dużą

wytrzymałość

i

wysoką

jakość podłogi o mniejszej grubości, w

wykonania.

tym

proponowanej

przez

Wykonawcę.
3.

Zamawiający
stężające

wymaga,
nogi

aby

zastrzały Zamawiający nie dopuszcza

posiadały

klamry klamer stalowych ze względu

aluminiowe. Czy dopuszczają Państwo na ciężar i zagrożenie korozją.
klamry stalowe, które mają taką samą
wytrzymałość

i

jakość

jak

klamry

aluminiowe?
4.

Zamawiający wymaga, aby klamry do nóg zamawiający nie

dopuszcza

były aluminiowe lub aluminiowo -stalowe. klamer stalowych ze względu
Czy dopuszczają Państwo klamry do nóg na ciężar i zagrożenie korozją.
ale

stalowe,

wytrzymałość

które
i

mają

taką

jakość

jak

samą
klamry

aluminiowe bądź aluminiowo-stalowe ?
5.

Zamawiający

wymaga,

aby

schody Zamawiający

dopuszcza

przegubowe były stalowe. Czy dopuszczają schody przegubowe wykonane
Państwo schody przegubowe wykonane z z aluminium.
aluminium?

Zastosowanie

profili

aluminiowych w schodach pozwala na
redukcję wagi konstrukcji, zachowując przy
tym bezpieczeństwo użytkowania i wysoką
jakość wykonania.
6.

Zamawiający wymaga, aby podjazdy były Zamawiający nie dopuszcza
wykonane z podestów scenicznych oraz pojazdu
ramy

aluminiowej.

produkuje

podjazdy,

samych

podestów

Firma
ale

według

ALSPAW zaproponowanej

wykonane

scenicznych

z Wykonawcę.
z

barierkami, osadzonych na specjalnych

specyfiki
przez

regulowanych nogach. Podjazd z jednej i
drugiej strony jest zakończony blachą. Jest
to wytrzymały i bezpieczny produkt. Czy
Zamawiający dopuszcza taki podjazd?
7.

Zamawiający wymaga, aby wózek do Zamawiający nie dopuszcza
transportu

posiadał

koła

z

tworzywa koła z tworzywa gumowego.

sztucznego. Czy Zamawiający dopuszcza
koła z tworzywa gumowego?

Zamawiający udzielił odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy
PZP.

Zatwierdzam:

____________________

Kraków, dnia 13 listopada 2019 r.

