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Częstochowa, dnia 14.05.2015 r. 
MSZ.ZP.3411/7/2015. 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
 
Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp 
na „MODERNIZACJ Ę DŹWIGÓW SZPITALNYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO 
SZPITALA ZESPOLONEGO W CZ ĘSTOCHOWIE” I etap. 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biul etynie Zamówie ń Publicznych pod nr 66115 
– 2015 r., na stronie internetowej www.zsm.czest.pl  oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Cz ęstochowie w dniu 08.05.2015 r. 
 

 
  W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 
38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 
Pytanie nr 1   
Prosimy o podanie długości linii zasilających ( odległości pomiędzy rozdzielnią a maszynowniami 
poszczególnych dźwigów)? 
Odpowied ź: Około 50 mb. 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający zezwala na ewentualne wykorzystanie istniejących prowadnic jeśli ich bardzo 
dobry stan techniczny będzie na to pozwalał (po uprzednim pionowaniu, czyszczeniu, wymianie 
wsporników)? 
Odpowied ź: Zgodnie z warunkami okre ślonymi w SIWZ zalecane było zapoznanie si ę 
z miejscem realizacji zamówienia. Zamawiaj ący zezwala na ewentualne wykorzystanie 
istniej ących prowadnic po przedstawieniu wykonanej przez Wy konawc ę ekspertyzy 
technicznej.  
Pytanie nr  3 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej załączników, które mają zostać 
uzupełnione przez Wykonawców w formie umożliwiającej edycję w celu ich prawidłowego 
wypełnienia. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zamieszcza w zał ączeniu pod odpowiedziami. 
Pytanie nr 4. 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej paszportów i dokumentacji 
dźwigów istniejących. 
Odpowied ź: W załączeniu.  
Pytanie nr 5. 
Zamawiający stwierdza, że dźwigi mają być zgodne z wymaganiami ppoż., w związku z tym 
zwracamy się z prośbą o określenie tych wymagań odnośnie dźwigów zgodnie z Prawem 
Zamówień Publicznych. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ tj. jazda po żarowa, jazda po zaniku napi ęcia. 
Pytanie nr 6. 
Prosimy o wyjaśnienie czy portale przed drzwiami szybowymi mają być na każdej kondygnacji. 
Odpowied ź: TAK. 
Pytanie nr 7  
Zamawiający stawia wymóg zastosowania „odwzorowania kabiny w szybie z zastosowaniem 
enkodera absolutnego”. W naszej opinii rodzaj odwzorowania nie ma żadnego wpływu na 
późniejsze użytkowanie dźwigu. A zapisy tego typu wskazują na jednego producenta, co jest 
sprzeczne z prawem zamówień publicznych i w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność.  
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiaj ący posiada wiedz ę, iż zapisy te nie wskazuj ą to na 
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jednego producenta. 
Pytanie nr 8. 
Zamawiający stwierdza „napęd bezreduktorowy z linami stalowymi bez oplotu o średnicy min. 
320mm” - prosimy o wyjaśnienie czy ta średnica tyczy się koła? 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący potwierdza, że średnica ta dotyczy koła. 
Pytanie nr 9. 
Czy Zamawiający zaakceptuje kabinę i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 1,2 mm 
Odpowied ź: Drzwi zgodnie z norm ą EN- 8171; ściana kabiny min. 1,5 mm. 
Pytanie nr 10. 
Czy Zamawiający zaakceptuje wciągarki bezreduktorowe z ośmioma parami biegunów nie 
z dziesięcioma? Które naszym zdaniem, jako producenta dźwigowego z wieloletnim 
doświadczeniem, nie różnią się w najmniejszym stopniu pod względem sprawności 
energetycznej. A ponadto tak sformułowany zapis wskazuje jednoznacznie na wymóg 
zastosowania tylko jednego typu wciągarki, tylko jednego producenta - Ziehl-Abegg co jest 
sprzeczne z prawem zamówień publicznych. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiaj ący posiada wiedz ę, iż zapisy te nie wskazuj ą to na 
jednego producenta. 
Pytanie nr 11. 
W części B. 4. 18) SIWZ zamawiający stwierdza: „18) Zamawiający wymaga włączenia 
sterowania dźwigu „czystego” w system szpitalnego zasilania awaryjnego dla zagwarantowania 
realizacji zjazdu awaryjnego na przystanki wyznaczone, jako ewakuacyjne (parter) 
z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia” prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiającemu chodzi o zjazd pożarowy? Zwłaszcza, że kolejny punkt mówi o zjeździe 
awaryjnym na wypadek zaniku napięcia. Prosimy o podanie informacji o systemie szpitalnego 
zasilania awaryjnego. 
Odpowied ź: Szpital posiada dwa niezale żne systemy zasilania oraz jest wyposa żony 
w agregat pr ądotwórczy z autostartem. D źwig musi realizowa ć zjazd awaryjny po zaniku 
napi ęcia, funkcje jazdy po żarowej oraz musi powróci ć do normalnej pracy w przypadku  
zasilania budynku ze źródła rezerwowego (agregatu pr ądotwórczego).  
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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