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BZP  35/2/2012        Bydgoszcz, 09.07.2012 r. 

 

              

 

                                                                    

 

       Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż dźwigu 

osobowego, drzwi wejściowych automatycznych oraz dźwigu i 2 platform pionowych dla osób 

niepełnosprawnych w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy z robotami 

budowlanymi towarzyszącymi – sprawa BZP 35/2012. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający, uprzejmie informuje, że w dniu 

06.07.2012 r. wpłynęły zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę napędu na hydrauliczny (dot. tabeli nr 3 w 

części XIII pkt 5)? 

0dp.  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę prędkości podnoszenia na 0,15 m/s (dot. tabeli 

nr 3 w części XIII pkt 5)? 

0dp.  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów platformy na 1100x1400mm (dot. 

tabeli nr 3 w części XIII pkt 5)? 

0dp.  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podszybia na głębokość 140 mm (dot. tabeli 

nr 3 w części XIII pkt 5)? 

0dp.  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie platformy ze stali malowanej 

proszkowo(dot. tabeli nr 3 w części XIII pkt 5)? 

0dp.  Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie platformy ze stali malowanej proszkowo pod 

warunkiem, że jakość użytych materiałów będzie gwarantowała doskonałą odporność na 

działanie warunków atmosferycznych. 

6. Jaka jest wysokość podnoszenia platformy (dot. tabeli nr 3 w części XIII pkt 5) 



 

Odp.  Wysokość podnoszenia platformy wewnętrznej wynosi 0,70 m 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 13.07.2012? 

Odp. Nie.  

8. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obu platform w konstrukcji samonośnej 

nieobudowanej ( bez szybu) np. obu platform typu Kali B? 

0dp.  Zamawiający wymaga wykonania obu platform w konstrukcji samonośnej bez szybu. 

9. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obu platform ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie malowanej na RAL 9006? 

0dp.  Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie platformy ze stali malowanej proszkowo na 

RAL 9006 pod warunkiem, że jakość użytych materiałów będzie gwarantowała doskonałą 

odporność na działanie warunków atmosferycznych. 

10. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dźwigów z napędami bezreduktorowymi 

umieszczonymi w pomieszczeniach istniejących maszynowni dźwigów ( nad szybem)? 

Odp. Tak.  

11. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości zakresu przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym w podpunkcie 2.1.1 części II do SIWZ czyli do 31.12.2012r.? 

0dp.  Nie. Zamawiający bezwzględnie podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące dwuetapowego 

terminu realizacji przedmiotu umowy. 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  

 

         Rektor 

 

 

            prof. dr hab. inż. Józef Kubik 


