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       Śmigiel, dnia 3 października 2022 r. 

   

Znak sprawy: ZK/ZP/09/2022 

 

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: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia jest podana informacja: „Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej decyzji z Urzędu Dozoru Technicznego (dalej 

UDT) na uruchomienie i eksploatację windy oraz do przeprowadzania przeglądów 

gwarancyjnych”. Czy przez „przeglądy gwarancyjne” Zamawiający rozumie miesięczną 

konserwację urządzenia? Czy do oferty mamy doliczyć koszt miesięcznej konserwacji 

urządzenia, a jeśli tak, to w jakim okresie (ile miesięcy)?  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Do oferty nie należy doliczać kosztów comiesięcznej konserwacji urządzenia. 

Pytanie 2: 

2) Odnośnie parametrów technicznych platformy podanych w postępowaniu:  

a. Podszybie: w opisie (w SWZ) podane jest podszybie 140 – 200 mm, natomiast na 

rysunku (przekroju) widoczne jest podszybie 1300 mm; dla platformy pionowej 

właściwe jest podszybie ok. 140 mm (czyli tak jak w opisie); prosimy o 

potwierdzenie, że takie zostanie wykonane  
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

       Podszybie zostanie Wykonane zgodnie z opisem 140 – 200 mm. 

b. Kolor kabiny: w opisie podany jest kolor RAL7040. Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na kolor ściany kabiny „similinox” (imitacja inox), zbliżony do RAL7036? Jest to 

kolor standardowy dla ścian kabiny tego typu urządzenia  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

c. Kolor drzwi kabinowych i szybowych: w opisie podany jest kolor RAL7040. Czy 

Zamawiający wyraża zgodę na kolor drzwi „similinox” (imitacja inox), zbliżony do 

RAL7036? Jest to kolor standardowy dla drzwi tego typu urządzenia  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

       Zamawiający wyraża zgodę. 

d. Kabina: W opisie podano: „zestaw alarmowy GSM”. Czy wraz z zestawem GSM 

kabina ma być wyposażona w standardową słuchawkę (powieszoną na ścianie), czy ma 

być wyposażona w tzw. „autodialer” (czyli zamiast standardowej słuchawki – przycisk 

alarmowy w panelu sterowymi, po którego naciśnięciu zostaje automatycznie wybrany 

numer służb ratowniczych) 

       Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

       Kabina ma być wyposażona w tzw. „autodialer” – przycisk alarmowy, po którego 

naciśnięciu zostaje automatycznie wybrany numer służb ratowniczych. 

 

Prezes Zarządu 

Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o.  

 

(-) Tomasz Pawlak 
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