
 
 
 

Kostrzyn, dnia  16.06.2017 r. 
Zakład Komunalny 
Ul. Poznańska 2 
62-025 Kostrzyn 
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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci 
Drzewieckich 1  
 
     Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej 
dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone zapytania (z dnia 14.06.2017r.) 
 
 PYTANIE nr 1 
Wydłużenie planowanego terminu zakończenia realizacji  robót do dnia 30.10.2017 r. 
Swoją prośbę motywujemy niemożliwością realizacji postępowania w terminie 15.09.2017 r., ze względu na wydłużone terminy 
produkcji producentów dźwigów oraz ich podzespołów w okresie wakacyjnym. Termin realizacji podany w SIWZ byłby możliwy, 
gdyby nie przerwy produkcyjne. Standardowy termin realizacji  dźwigu  to 8-9 tygodni, który w okresie letnim wydłuża się o 
kolejne 4 tygodnie. Branża dźwigowa, której dotyczy postępowanie charakteryzuje się tym, ze w okresie wakacji (zazwyczaj jest 
to miesiąc sierpień) producenci dźwigów wstrzymują produkcje. 
 
ODPOWIEDŹ  
-------------------------- 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 
  
PYTANIE nr 2 
Wyjaśnienie co oznacza opcja energooszczędna „Stand by”? I czy jest ona konieczna? 
 
ODPOWIEDŹ  
Opcja STAND BY -  Funkcja STAND BY, która ogólnie odnosi się do energooszczędności urządzenia i może dotyczyć dla 
dźwigu:  napędu, sygnalizacji, oświetlenia oraz wentylacji. To jest pełny zakres opcji proponowanych przez producentów 
dźwigów (producenci określają indywidualnie co obejmuje ich opcja). W projekcie została zawarta wyłącznie uwaga dotycząca 
funkcji oświetlenia tzn. energooszczędne LED oraz wygaszanie oświetlenia w kabinie, gdy dźwig nie jest eksploatowany.  W 
tym konkretnym przypadku ta opcja odnosi się wyłącznie do oświetlenia. Zamawiający wymaga zastosowania tej opcji 
 
PYTANIE nr 3 
Wyjaśnienie ostatecznego wykonania drzwi przystankowych. 
W opisie pojawiają się 2 różne wykonania: stal nierdzewna Skin Elephnat oraz malowane na RAL7037.Sugerujemy zachowanie 
konsekwencji w stosunku do wykonania kabiny i drzwi kabinowych i wykonanie drzwi przystankowych również ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej. 
 
ODPOWIEDŹ  
 

Drzwi przystankowe winny być ze stali nierdzewnej jak w opisie  – 2 szt.  

1 szt. dodatkowa malowana na RAL to pomyłka. 
 
PYTANIE nr 4 
Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji co najmniej do dnia 31.10.2017 r., co pozwoli na przystąpienie do 
przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie najkorzystniejszej ilości oferentów i uzyskanie najkorzystniejszej ceny przez 
Inwestora w stosunku do ogłoszonego zamówienia. Wyżej wymieniony termin jest terminem nierealnym do wykonania dostawy i 
montażu dźwigu z uwagi na okres urlopowy, który występuje w miesiącu sierpniu we wszystkich zagranicznych dostawców 
podzespołów urządzenia (w miesiącu sierpniu fabryki są zamknięte). 
 
ODPOWIEDŹ  
 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 
 
 
         
Do wiadomo ści: 

1. Wykonawca – autor zapytania, 
2. Strona internetowa – BIP 
3.  a/a 


