
P o w i a t   L e g n i c k i  
 

 
O G Ł O S Z E N I E 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
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 kolejne (nr 13-15) 

trzy pytania, które wpłynęły w dniu 24 lutego br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków 

zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 13: W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego wymagania rozbudowy systemu ppoż 

wnioskujemy o udostępnienie poniższych informacji: 

- prosimy o opisanie działania posiadanego systemu SAP w przypadku wykrycia przez system zagrożenia 

(typ centrali ppoż, rodzaj przekazywanych informacji, sposób, ilość sygnałów i tym podobne). 

-jaka jest szacunkowa odległość centrali ppoż do aparatury sterowej dźwigu ? 

-czy zasilanie dźwigu musi posiadać odporność ogniową? 

-czy zakłada się sterowanie dźwigiem w trakcie pożaru celem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych? 

Jednocześnie informujemy, że jedynym dźwigiem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych jest dźwig 

w pełni zgodny z PN EN 81-72 

- czy przy sprowadzaniu dźwigu na parter w przypadku wystąpienia pożaru, zjazd taki ma być realizowany 

przy użyciu zasilania budynku, czy też dźwig należy wyposażyć z ponadstandardowy system UPS 

gwarantujący dojazd kabiny na przystanek ewakuacyjny przy własnym zasilaniu? 

Wnosimy o udostępnienie Scenariusza Pożarowego. 

 
Odpowiedź zamawiającego:  

- opis przedmiotu zamówienia zostaje uzupełniony o Dokumentację powykonawczą posiadanego 

systemu sygnalizacji pożaru, 

- odległość centrali ppoż. na parterze do przycisku przyzewowego to ok. 15 m. Szafa sterownicza 

dźwigu znajduje się na 7 piętrze w maszynowni, centrala ppoż. zaś na parterze, 

- zasilanie dźwigu musi posiadać odporność ogniową, 

- nie zakłada się sterowania dźwigiem w trakcie pożaru celem prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych,  

- dźwig należy wyposażyć w ponadstandardowy system gwarantujący dojazd kabiny na przystanek 

ewakuacyjny przy własnym zasilaniu. 

Instrukcja ppoż w załączeniu. 

 
 
Pytanie nr 14: Zamawiający wymaga zastosowania drzwi przystankowych malowanych proszkowo na kolor z 

palety RAL. Prosimy o określenie numeru koloru jaki Wykonawca ma zastosować. 

Czy drzwi przystankowe mają posiadać odporność ogniową EI? Jeśli tak to jaką? 

 
Odpowiedź zamawiającego: Drzwi przystankowe w kolorze RAL 7032 - muszą posiadać odporność 

ogniową minimum EI 60 lub EIS 60.  

 
 



Pytanie nr 15: Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.03.2022. Powyższe podyktowane 

jest istotnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do specyfikacji dźwigu po wymianie (zmiana 

sposobu wykonania drzwi, szerokości drzwi). 

 
Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.03.2022 r. 

godz.09:00. 
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