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w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
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Modernizacja windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy 

 
RZ.272.1.1.2022 

  
 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane 

pytania, które wpłynęły w dniu 18 lutego br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 1: Ze względu na możliwości techniczne (szyb o wymiarach 1,40 x 1,70 m) prosimy 

o dopuszczenie instalacji kabiny o wymiarach ~0,99 x ~1,35 m (przy pełnej pionowości szybu). 

W istniejącym szybie nie ma możliwości technicznych zainstalowania kabiny o wymaganych przez 

Zamawiającego wymiarach 1,01 m x 1,17 m. 

 
Odpowiedź zamawiającego: Istnieją techniczne możliwości zainstalowania w istniejącym szybie 

kabiny o wymiarach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji 

kabiny o wymiarach 1,00 m x 1,35 m. 

 
 
Pytanie nr 2: Mając na uwadze, koszty eksploatacji dźwigu po okresie gwarancji, prosimy o odpowiedź na 

poniższe pytania. 

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową 

producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację 

przez inne firmy dźwigowe? 

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania 

dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko 

przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne? 

 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogólnodostępnych podzespołów, 

pod warunkiem posiadania przez wszystkie elementy deklaracji zgodności z normami Unii 

Europejskiej. 

 
 
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga podłączenia sterowania dźwigu do centrali p.poż budynku? 

 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wymaga podłączenia sterowania dźwigu do centrali ppoż. 

budynku. 

 
 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga spełnienia dodatkowych wymagań względem windy zgodnych z 

obowiązującymi dokumentami tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” lub „Standardy 

dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanymi przez MINISTERSTWO INWESTYCJI 

I ROZWOJU? 

 
Odpowiedź zamawiającego: Winda objęta niniejszym zamówieniem nie jest przewidziana do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dźwig przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami 

znajduje się w sąsiednim szybie.  



 
 
Pytanie nr 5: Prosimy o informację czy wyłaz montażowy w maszynowni ma posiadać odporność ogniową? 

 
Odpowiedź zamawiającego: Należy wykonać wyłaz w maszynowni w klasie odporności ogniowej 

R 120.  

 
 
Pytanie nr 6: Prosimy o opisanie jakich efektów oczekuje Zamawiający w odniesieniu do zapisu: 

„Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane.” 

 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający przewidział w pozycji kosztorysowej możliwą konieczność 

uzupełnienia płyty żelbetowej podszybia – zarówno elementów betonowych, jak i stalowych. 

Wskazane prace wynikną przy wymianie stalowej wanny  w podszybiu.  

 
 
Pytanie nr 7: Czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedziany za bezpłatne 

świadczenie usług konserwacji, pogotowia dźwigowego? 

Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie (np. wymagane czasy reakcji), prosimy 

o wskazanie oczekiwań. 

Jeśli powyższe nie leży po stronie Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że wskazane usługi świadczyć 

będzie autoryzowana firma w ramach oddzielnej umowy zawieranej z Zamawiającym. 

 
Odpowiedź zamawiającego: W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca nie będzie odpowiedzialny 

za świadczenie usług konserwacji i pogotowia dźwigowego. Wskazane usługi świadczyć będzie 

autoryzowana firma w ramach oddzielnej umowy zawieranej z Zamawiającym.   

 

 

Pytanie nr 8: Prosimy o określenie z jakiego gatunku stali nierdzewnej ma być wykonana kabina? 

Czy należy zastosować najtańszą stal nierdzewną ferrytyczną, czy też intencją Zamawiającego jest 

wykonanie dźwigu dobrego jakościowo i wymaga się stali nierdzewnej austenitycznej odpornej w znacznym 

stopniu na korozję? 

 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wymaga kabiny wykonanej w stali nierdzewnej 

austenitycznej.  

 
 
Pytanie nr 9: Zamawiający, w załączonym opisie technicznym do SWZ, wymaga sufitu podwieszanego 

którego nie polecamy ze względu na znacznie zmniejszoną odporność na akty wandalizmu oraz zbierający 

się na podwieszeniu brud i kurz. 

Ze względu na charakter budynku (budynek użyteczności publicznej) wnosimy o dopuszczenie możliwości 

zastosowania sufitu o jednolitej konstrukcji, który ma znacznie zwiększoną odporność na akty wandalizmu. 

 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sufitu o jednolitej 

konstrukcji.  
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