
Szczecin, dnia 04.04.2014 r.  

ZZ-2380-59/13 

 

informacja na stronę internetową 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż windy  

w budynku biurowym nowej siedziby KPP w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 29 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 02.04.2014 r. 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1. 

Na rysunkach z rzutami szybu dźwigu zaznaczone są drzwi przystankowe do dźwigu o odporności ppoż. EI30. 

Natomiast w opisie i projekcie nie ma na ten temat żadnej informacji. Czy wszystkie drzwi przystankowe 

montowanego dźwigu muszą posiadać odporność ppoż. min. EI30? 

ad.1. Tak, drzwi przystankowe mają być w odporności pożarowej EI30. 

Pytanie nr 2. 

W obecnie budowanym budynku Policji w Stargardzie gdzie ma być montowany dźwig istnieje lub będzie 

istniała instalacja pożarowa. W takiej sytuacji wydaje się oczywistym, że dźwig powinien również zostać do niej 

podpięty i odpowiednio zaprogramowany by po otrzymaniu sygnału z centrali ppoż. o zaistniałym pożarze 

zdążył zjechać do przystanku podstawowego i pozostać tam z otwartymi drzwiami do czasu odwołania alarmu. 

Czy jest przewidziany przewód sygnałowy w instalacji ppoż. budynku do podpięcia dźwigu i czy w takim razie 

dźwig musi posiadać moduł obsługujący taką funkcję? 

ad.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie, dźwigi osobowe 

powinny zjechać na poziom parteru i pozostać otwarte. W celu zrealizowania powyższego w maszynowni 

dźwigu został zaprojektowany element kontrolno-sterujący EKS-4001 którego styki przekaźnika 

wykonawczego należy włączyć w automatykę dźwigu. Należy dostosować automatykę dźwigów  

do możliwości sterowania w czasie pożaru. 

Pytanie nr 3. 

Jeżeli drzwi przystankowe mają posiadać odporność ppoż. EI30 to wydaje się normalnym, że drzwi do dźwigu 

powinny być wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Czy jest to zgodne z wymaganiami Zamawiającego 

żeby drzwi przystankowe i kabinowe wykonane były ze stali nierdzewnej szczotkowanej? 

ad.3 Tak, wg projektu. 

Pytanie nr 4. 

Najbezpieczniejszym zabezpieczeniem wejścia do kabiny dźwigu jest kurtyna świetlna. Czy dźwig ma być 

wyposażony w fotokomórkę czy w kurtynę świetlną w strefie wejścia do kabiny? 

ad.4. Dźwig wyposażyć w fotokomórkę. 



Pytanie nr 5. 

Czy ściany kabiny dźwigu mogą być pokryte laminatami wg. zestawienia kolorów jaki jest osiągalny  

u określonych dostawców czy ma być ona w całości wykonana ze stali nierdzewnej np. szczotkowanej?  

ad.5. Ściany mogą być pokryte laminatami. 

 

Pytanie nr 6. 

Czy w kabinie dźwigu należy zastosować lustro na tylnej ścianie np. do połowy wysokości? 

ad.6. Tak, należy wyposażyć kabinę w lustro. 

 

Pytanie nr 7. 

Czy kabina dźwigu ma być wyposażona w poręcz, cokoły przy podłodze dźwigu, wentylator, informację 

głosową w kabinie, przyciski na kasecie dyspozycji z oznaczeniami Braile’a? 

ad.7. Tak, kabina dźwigu ma być wyposażona w poręcz, cokoły przy podłodze dźwigu, wentylator, 

informację głosową w kabinie, przyciski na kasecie dyspozycji z oznaczeniami Braile’a 

 

Pytanie nr 8. 

Po montażu dźwigu konieczne jest wykończenie i obróbka otworów drzwiowych, wykończenie wokół progów 

itp. Czy Zamawiający przewidział te prace jako nie zależne od tego postępowania czy po zamontowaniu dźwigu 

Wykonawca musi również wykonać te prace budowlane, które nie wchodzą w zakres prac związanych  

z dźwigiem a są typowymi pracami budowlanymi i zwykle wykonywane są podczas budowy szybu i prac 

wykończeniowych na budynku? Jest to o tyle istotne, że bez wykonania tych prac nie może odbyć się proces 

certyfikacji i rejestracji dźwigu przez UDT. 

ad.8. Oferta cenowa powinna obejmować również koszty prac wykończeniowych w celu uzyskania 

wszystkich pozwoleń i certyfikatów. 

 

Pytanie nr 9. 

Dźwigi hydrauliczne mają znaczne zapotrzebowanie na moc i producenci starają się je ograniczać. Jednak 

określony przez Zamawiającego poziom 7,7 kW ogranicza znacznie możliwość złożenia oferty praktycznie  

do jednego producenta. Czy jest dopuszczalne przez Zamawiającego przyjęcie oferty z dźwigiem hydraulicznym 

najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym napędem o mocy max. 9,5 kW? 

ad.9. Tak, przyjęcie oferty z dźwigiem hydraulicznym o mocy max. 9,5 kW jest dopuszczalne. 

 

Pytanie nr 10. 

W projekcie umowy w & 4 pkt. 13 Zamawiający napisał, że oferta powinna obejmować również:„ wykonywanie 

w okresie rękojmi i gwarancji nieodpłatnych przeglądów serwisowych i konserwacji wszelkich urządzeń 

technicznych zamontowanych w ramach zrealizowanego przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych przez 

producentów urządzeń, uczestniczenie w badaniach okresowych wymaganych przez UDT, ponoszenie 

ewentualnych kosztów związanych z ponownymi badaniami i uzyskaniem zezwolenia na eksploatację.” 

Czy należy rozumieć przez to, że w ofercie należy przewidzieć koszt co miesięcznej przez 3 lata konserwacji 

zamontowanego urządzenia dźwigowego w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  



i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego  

w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 poz.1890)? 

ad.10. Tak, należy przewidzieć koszty co miesięcznej konserwacji windy przez 3 lata. 

 

Pytanie nr 11. 

Proszę o podanie jaki jest termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT wynikającej z ceny ofertowej 

po całkowitym rozliczeniu robót. 

ad.11. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z § 9 pkt. 9.projektu umowy. 

 

  

Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega przesunięciu. 

 


