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        Śmigiel, dnia 12 września 2022 r. 

   

Znak sprawy: ZK/ZP/08/2022 

 

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: 

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 dopuszczenie 

dostawy urządzenia o napędzie pasowym i udźwigu 300 kg. Negatywne Państwa stanowisko 

eliminowałoby możliwość dostawy urządzenia o napędzie pasowym i udźwigu 400 kg. 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na udźwig 300 kg i drzwi przeszklone automatyczne. 

 

 

Prezes Zarządu 

Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.  

 

(-) Tomasz Pawlak 
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