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W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia pt. 
,,Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) w 
istniejącym szybie w budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 11”nr: 2021/BZP 00261256/01, na podstawie art. 
284 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam otrzymane pytania i odpowiedzi 
Zamawiającego. 
 
 
 
Pytanie 1 
 
Mając na uwadze brak stabilności na światowym rynku surowców oraz zawirowania 
gospodarcze mające miejsce w ostatnim czasie, istnieje uzasadniona obawa, iż wskazany 
termin realizacji może być nierealny. 
Na początku roku 2021 nastąpiło znaczne spowolnienie łańcucha dostaw wszelkich 
materiałów do produkcji podstawowych komponentów wykorzystywanych przy produkcji 
dźwigów. Miało to znaczący wpływ na ceny oraz dostępność poszczególnych podzespołów. 
Dodatkowo w związku z działaniami klimatycznymi, mającymi na celu znaczne i szybkie 
zmniejszenie emisji CO2, chiński rząd podjął decyzję o ograniczaniu dostaw energii w 
różnych regionach kraju, głównie w centrach produkcyjnych. Skutkiem jest zamknięcie fabryk 
oraz kopalń co ma ogromny wpływ na dostępność surowców. Na chwilę obecną nie są 
znane wszystkie efekty tej decyzji. 
W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji o 3 miesiące (łącznie 6 
miesięcy od dnia podpisania umowy). 
 
Pytanie o podobnej tre ści otrzymane od innego Wykonawcy 
 
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji powyższego zadania do 6 
miesięcy?? Podany w SWZ trzymiesięczny termin realizacji jest nie realny do wykonania z 
uwagi na dostępność komponentów dźwigowych u zachodnich dostawców. Np. Okres 
oczekiwania na drzwi szybowe do dźwigu waha się od 10-12 tygodni, zespoły napędowe ok 
10 tygodni. Pozostałe komponenty do 9 tygodni. Dodatkowo dochodzi również ok 2 tygodnie 
przerwy Świątecznej. 
 
Odpowied ź Zamawiaj ącego 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na okres 6 miesięcy 
liczonego od daty zawarcia umowy do daty dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 
Pytanie 2 



 
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? 
 
Odpowied ź Zamawiaj ącego 
 
Zamawiający za spełniającą warunki uzna dostawę dźwigu wykonanego ze stali nierdzewnej 
ferrytycznej, natomiast nie stawia warunków ograniczających złożenie ofert na stal o wyższej 
jakości. 
Pytanie 3 
 
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? 
Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego 
dźwigu przed możliwością jego serwisu i wykonywania zmian ? 
 
Odpowied ź Zamawiaj ącego 
 
Zamawiający oczekuje aby podzespoły dźwigu oraz sterowanie były oparte na ogólnie 
dostępnych podzespołach z możliwością konserwowania przez niezależne od producenta 
firmy konserwacyjne. Bez potrzeby kodowania czy innych zabezpieczeń. 
 
 
Pytanie 4 
 
Zgodnie ze specyfikacją zamówienia Zamawiający wymaga zainstalowania kabiny o 
wymiarach 110 x 140 cm. Gabaryty szybu nie pozwalają na zastosowanie kabiny o takich 
wymiarach, a dostosowanie szachtu windowego wiązać się będzie ze wzrostem kosztów 
realizacji zadania o ~ 25%. 
Mając na uwadze kryterium oceny oferty CENA wnosimy o możliwość zastosowania kabiny 
10 cm krótszej niż aktualnie wymagana w celu optymalizacji kosztów realizacji zadania. 
 
 
Odpowied ź Zamawiaj ącego 
 
Obecnie kabina dźwigu ma wymiary 1100x1400 i zdaniem Zamawiającego nie ma potrzeby 
zmniejszania kabiny lub powiększania szachtu windowego.  
Jednocześnie zdaniem Zamawiającego przedstawione wątpliwości Wykonawca winien 
rozstrzygnąć w trakcie obowiązkowej wizji lokalnej. 
 
 
Pytanie 5 
 
Wnioskujemy o udostępnienie tabeli parametrów technicznych, zdjęć i rysunków dźwigu z 
książki rewizji dźwigu (obrazujących wymiary szybu: szerokość, głębokość, wysokość 
podszybia i nadszybia) w formie elektronicznej. 
 



Odpowied ź Zamawiaj ącego 
 
Zamawiający umieścił na stronie zamówienia dodatkowe skany z dokumentacji technicznej. 
Zamawiający przypomina jednocześnie, że obowiązkiem Wykonawcy przed złożeniem 
oferty, wynikającym z Rozdziału V ust 10 SWZ, jest odbycie wizji lokalnej, w celu 
zapewnienia prawidłowości parametrów technicznych oferowanego urządzenia.  
Potwierdzenie dokonania wizji należy dołączyć do składanej oferty (Rozdział XV ust. 5. pkt 3 
SWZ).    
 
 
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmieniam termin składania ofert na 22 listopada 
2021 r. godzina 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 22 listopada 2021 r. o godzinie 12.00. 
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