
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dźwigu osobowego na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  

ZP.272.3.00042.2013 

l.dz.: ZP.KW-00395/13 

Data  

09.09.2013 r.        

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA: 

1. W opisie przedmiotu zamówienia podane jest, iż należy zastosować drzwi dwupanelowe centralne 

o szerokości 1100 mm, natomiast szerokość szybu wynosi 1830 mm, a minimalna szerokość szybu 

dla drzwi 1100 mm dwupanelowych centralnych wynosi około 2300 mm, co uniemożliwia 

wykonanie takich drzwi  przy istniejącym szybie o podanej szerokości. 

Prosimy o wyjaśnienie czy możliwe jest zastosowanie drzwi czteropanelowych  centralnych 

o szerokości 1100 mm? 

2. W opisie dotyczącym kabiny podane są wymiary minimalne 1600 mm x 1400 mm. 

Proszę o wyjaśnienie, który wymiar dotyczy szerokości, a który głębokości kabiny. 

3. Proszę o informację czy oferta przetargowa ma zawierać koszt prowadzenia konserwacji zgodnie 

z wymogami prawa przez okres trwania gwarancji tj. min. 36 miesięcy?  

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 

pkt 2, w których wymaga zamontowania kabiny o wymiarach 1600x1400x2200 mm. Wymagane 

wymiary nie są możliwe do uzyskania w istniejącym szybie ze względu na jego wymiary. 

Do istniejącego szybu można zastosować kabinę o max. wymiarach tj. 1200 mm (szerokość) 

x 1950 mm (głębokość) oraz rozmiarze drzwi automatycznych teleskopowych dwuskrzydłowych 

o max. szerokości 900 mm. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia Wykonawcy winni zastosować drzwi centralne, 

dwuskrzydłowe, przy czym ze względu na wymiar szybu każde skrzydło będzie składać się min. 

z dwóch paneli. 

2. Wymiar 1600 mm dotyczy szerokości, a 1400 mm głębokości. 

3. Przy wycenie oferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić koszt 

prowadzenia konserwacji przez cały okres gwarancji urządzenia. 

4. Ze względów użytkowych nie jest dopuszczalne zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. 

Zastosowanie kabiny o wymiarach określonych w SIWZ, zgodnie z wiedzą Zamawiającego, jest 

technicznie możliwe. 
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