
 

 

                   Szczecin, dnia 28.07.2014 r. 

ZZ-2380-108/14 

 

informacja na stronę internetową 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont części budynku 

A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w 

Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 – II część 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania 

wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie: 

 Sufit i oświetlenie kabiny typ- TYP CL88 z okrągłymi punktami świetlnymi LED. Zastrzeżenie 

dotyczy podania konkretnego typu, 

Odpowiedź:  

Powinno być oświetlenie z okrągłymi punktami świetlnymi – poza tym Zamawiający nie narzuca typu 

oświetlenia. 

Pytanie: 

Poręcz - poręcz stalowa okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami ( HR64) Stal nierdzewna 

szczotkowana. Zastrzeżenie dotyczy  gatunku stali. 

Odpowiedź:  

Potwierdzam konieczność zastosowania stali nierdzewnej szczotkowanej. HR 64 oznacza promień 

gięcia 64 mm.  

Pytanie: 

Sygnalizacja w kabinie- obudowa „poliwęglan” kolor blue, typ klucza Profil-Halbzylinder  

Zastrzeżenie dotyczy rodzaju materiału obudowy wyświetlacza oraz typu klucza.  

Odpowiedź:  

Potwierdzam konieczność  zastosowania obudowy „poliwęglan” kolor niebieski (tłumaczenie z  

j. angielskiego), typ klucza Profil-Półcylinder.  

Pytanie: 

Drzwi- typ progu- typ R z listwą maskującą o szerokości 76 mm. 

Zastrzeżenia dotyczą typu oraz wymiaru szerokości . 

Odpowiedź:  

Potwierdzam konieczność zastosowania typu progu typ R, która oznacza kształt progu z listwą 

maskującą o szerokości min. 76 mm. 

Pytanie: 

Próg drzwi  kabinowych- wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią. 

Zastrzeżenia dotyczą konstrukcji progu. 

Odpowiedź:  

Potwierdzam konieczność wykonania progu z tego profilu. 

Pytanie: 

Drzwi szybowe, typ progu- z listwą maskującą o szerokości 76 mm, dopuszczalna grubość 

posadzki od 0 mm do 120 mm. 

Zastrzeżenia  dotyczą konkretnych wymiarów listwy maskującej. 

Odpowiedź:  

Potwierdzam konieczność zastosowania typu progu z listwą maskującą o szerokości min. 76 mm. 

Pytanie: 

Odpowiedź:  

Potwierdzam konieczność zastosowania typu progu z listwą maskującą o szerokości min.76 mm 

Pytanie: 

Sygnalizacja przystankowa- obudowa: poliwęglan kolor Ivory Black. 



 

 

Przyciski z podświetleniem bursztynowym. Obudowa poliwęglan. 

Zastrzeżenia dotyczą materiału, konkretnego koloru obudowy.  

Odpowiedź:  

Potwierdzam konieczność zastosowania poliwęglanu kolor czarny . Przyciski z podświetleniem 

bursztynowym. Obudowa poliwęglan. 

Pytanie: 

Wyposażenie układu sterowania- piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym 

Bez korytkowa instalacja szybowa. Wentylator na kabinie o wydajności 120m3/h  

Zastrzeżenia dotyczą: typu wyświetlacza, konstrukcji instalacji szybowej oraz  konkretnej wydajności 

wentylatora na kabinie. 

Odpowiedź:  

Bez korytkowa instalacja szybowa i piętrowskazywacz z wyświetlaczem graficznym są 

standardowymi rozwiązaniami. Potwierdzam konieczność zastosowania wentylatora w kabinie o 

wydajności min. 120m3/h. 

Pytanie: 

Prosimy jednocześnie o wyjaśnienie podstaw przyjęcia w” Warunkach technicznych….”  tak wysokiej 

prędkości  jazdy kabiny wynoszącej 1,6 m/s przy tak małej wysokości podnoszenia tj.18,25m. Jest to 

prędkość nietypowa i ekonomicznie nieuzasadniona (wysoka cena dźwigu). 

 Normalnie dla takich dźwigów stosuje się prędkość 1 m/s. 

W związku z powyższym zadajemy pytanie: czy możemy zastosować dźwig o prędkości 1m/s. 

 

Odpowiedź:  

Zaprojektowana prędkość 1,6m/s wynika z wymogów użytkownika – częste transporty, wysokie 

obciążenie dźwigu, konieczność transportu osób zatrzymanych, ale Zamawiający dopuszcza 

zmniejszenie prędkości do 1,2 m/s. 

 

Wyjaśniamy jednocześnie, że kolorystyka, wybrane materiały i kolory poszczególnych 

elementów dźwigu wynikają z koncepcji projektowej i w żaden sposób nie sugerują danego 

dostawcy. 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia 

wadium. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.    

 


