
 

 NIP 6981843266 | REGON 366063617 | KRS 0000652288  65 518 00 37 | 65 527 04 30 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  sekretariat@zk-smigiel.pl 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  www.zk-smigiel.pl 

Kapitał zakładowy: 11 515 000,00 zł | BDO 000200223  ul. hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel 
 

 

        Śmigiel, dnia 30 sierpnia 2022 r. 

Znak sprawy: ZK/ZP/07/2022 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez możliwości negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na 

zadanie pn.: „Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i 

świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie” 

Zamawiający – Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 

6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przyjęte w dokumentacji projektowej urządzenie o 

napędzie elektrycznym pasowym nie ma możliwości zastosowania urządzenia o udźwigu 400 

kg wraz z drzwiami automatycznymi przeszklonymi. 

Producent wskazuje opcje, które mają wpływ na zakres wykonania wypełnienia drzwi 

szybowych i kabinowych tj.: 

1. Udźwig 300 kg i drzwi przeszklone, automatyczne. 

2. Udźwig 400 kg i drzwi pełne ze stali nierdzewnej, automatyczne. 

Powyższe opcje są podyktowane różnicą ciężaru drzwi tj. drzwi szklane – cięższe, drzwi stal 

nierdzewna – lżejsze. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udźwig 400 kg możemy osiągnąć dla drzwi 

przeszklonych, ale wychylnych. 

Przy zastosowaniu drzwi teleskopowych automatycznych przeszklonych stosowany jest 

udźwig 300 kg. 

Prosimy o wyjaśnienie jakie parametry ma posiadać urządzenie.   
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę napędu urządzenia na elektryczny linowy. 

 

Prezes Zarządu 

Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.  

 

(-) Tomasz Pawlak 
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