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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu
wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.

W dniu 14 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 14.1.
Czy możemy zaoferować urządzenie producenta innego niż Kone (na str. 105 STWiOR br.
architektonicznej i konstrukcyjnej Projektant wpisał nazwę dostawcy tj. KONE !?)?
Wyjaśnienie 14.1.:
Oferta może uwzględniać urządzenie dźwigowe dowolnego producenta, dobór urządzenia zgodnie z
parametrami określonymi w STWIOR i dok. projektowej. Zamawiający dokona zmiany SIWZ poprzez
modyfikację STWIOR w tym zakresie (zmiana B.15.00.00 – montaż windy).
Pytanie 14.2.
Czy możemy zaoferować dźwigi o udźwigu 1000 kg lub 13 osób o standardowych wymiarach kabiny
1100 x 2100 mm? Potrzebowałyby one wtedy wymiarów szybu innych niż podane w przesłanej
dokumentacji i tak:
a/. czy projektowane podszybie będzie można powiększyć do wymiaru 1200 mm?
b/. czy projektowane nadszybie będzie można powiększyć do wymiaru 3500 mm
Wyjaśnienie 14.2.:
Oferta może uwzględniać urządzenie dźwigowe o udźwigu 1000 kg lub 13 osób o standardowych
wymiarach kabiny. Projektowane nadszybie i podszybie należy wykonać zgodnie z dokumentacja
projektową.
Pytanie 14.3.
Czy możemy zaoferować kasety wezwań bez opcji antywandal?
Wyjaśnienie 14.3.:
Zgodnie z dokumentacją kaseta wezwań ma być wykonana w opcji antywandal.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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