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Kraków, 22 lipca 2013 r. 

 
   Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Przebudowę dwóch dźwigów szpitalnych 

hydraulicznych na elektryczne w budynku szpitalnym nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

z wykonaniem instalacji elektrycznych.”.  Post. nr A.I. 271-16/13. 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU  

 

 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

Nie mogłem odnaleźć nr konta, na które należy wpłacić wadium przelewem. 

Odpowiedź 

Informacja dotycząca wadium znajduje się w pkt 11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ). 

 

Pytanie 

Czy podany termin realizacji jest ostateczny, tj. 30.10.2013r?  

Nie ukrywam, że jest okres wakacyjny i terminy dostaw dźwigów wynoszą min. 10 tygodni. Przy 

założeniu, że umowa będzie podpisana 05.08.2013 r. to dostawa przypadnie najwcześniej na 07-

14.10.2013 r. Zostanie niewiele czasu na realizację. Czy byłaby możliwość wydłużenia tego terminu? 

Odpowiedź 

Termin realizacji wskazany w SIWZ jest ostateczny z uwagi na fakt, iż zadanie jest dofinansowywane ze 

środków PFRON z określonym terminem rozliczenia zadania. 

 

Pytanie 

Czy jest możliwość wprowadzić wymagany naszymi procedurami limit kar za opóźnienia, tj. „całkowita 

suma kar spowodowana opóźnieniami nie może przekroczyć 10% wartości Umowy”? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Zgodnie z Warunkami Gwarancji Producenta zachodzi konieczność serwisowania urządzeń w okresie 

gwarancji przez Wykonawcę. Czy kwota za wykonanie zadania ma również uwzględniać koszt 

comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych (serwisowych) w okresie gwarancji? 

Odpowiedź 

Kwota za wykonanie zadanie ma nie uwzględnia kosztów przeglądów konserwacyjnych w okresie 

gwarancji. 

 

Pytanie 

W punkcie 6 „Właściwości  funkcjonalno-użytkowe dźwigów" w podpunkcie 17 jest mowa o systemie 

ograniczającym dostęp do wybranych kondygnacji osobom nieupoważnionym, system taki ma być 

kompatybilny z obecnie istniejącym w obiekcie. Proszę o przedstawienie informacji jaki system dostępu 

jest obecnie wykorzystywany w budynku (producent model) oraz na jakiej zasadzie funkcjonuje (kod 

numeryczny, karta, brelok itp.). 

Odpowiedź 

Obecnie brak systemu ograniczającego dostęp do wybranych kondygnacji dla osób nieupoważnionych. 

Zamawiający nie wymaga systemu ograniczającego dostęp do wybranych kondygnacji. Zatem 

Zamawiający wykreśla w pkt 6. Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigów:  ppkt 17. 

Pytanie 

W punkcie 7 „Parametry techniczne projektowanych urządzeń dźwigowych" w wyposażeniu kabiny 

wymieniony jest system zdalnego monitoringu technicznego. Proszę o opis jakie funkcje ma spełniać w. 

system. 

Odpowiedź 
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Zgodnie z pkt 7 Parametry techniczne projektowanych urządzeń dźwigowych (odpowiednio prawy/ lewy) 

wymieniono, zgodnie z projektem budowlanym, system zdalnego monitoringu technicznego REM5.0 lub 

równoważny. Parametry monitorowane to m. in.: 

- awarie, 

- wykrywanie uwięzionego pasażera,  

- prawidłowość zatrzymywania kabiny,  

- prawidłowość funkcjonowania drzwi kabinowych i drzwi szybowych, 

- prawidłowość stanu oświetlenia w kabinie,  

- praca obwodu bezpieczeństwa,  

- stan zasilania, 

- wykrywanie uwięzionego pasażera,  

- temperaturę i poziom oleju (windy hydrauliczne), 

generowanie komunikatów głosowych o stanie pracy windy np. „drzwi otwierają się”, „parter”, „I piętro” 

itp.   

 

Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie www.kcr.pl zamieszcza poprawione załącznik nr 2 

„Oświadczenie Wykonawcy/ Pełnomocnika” oraz załącznik nr 6 „Oświadczenie Wykonawcy 

(uprawnienia)”. 
 

 

 

 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia. 

        

 

 

    Z poważaniem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1 x adresat 

1 x aa 
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