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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ I 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.024.2020.RB o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.. „Dobudowa szybu windowego 

do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją 

urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych - Zwiększenie dostępności 

architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i 

otwartą” 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie1: 

W załączniku drugim do SIWZ opisany jest dźwig o kabie 120x210 i udźwigu 630kg. Dźwig o takich parametrach niestety 

nie jest możliwy do wykonania. Jeżeli mówimy o udźwigu 630kg to kabina ma 110x140 ,jeżeli ma być z dojściem 

kątowym to mówimy o dźwigu z kabiną 140x140 u udźwigu 825kg.Niestety w nie jest sprecyzowane. Po wizji lokalnej i 

konsultacjach potrzeb biorąc również pod uwagę zakresie prac towarzyszących rozsądnym wydaje się wykonanie 

dźwigu o kabie 140x240 i udźwigu 1600kg z dojściem przelotowym.  

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy) podał minimalne wymagania stawiane 

urządzeniu dźwigowemu i wyposażeniu windy - dobór typu i rozmiarów kabiny po stronie Wykonawcy tak, aby umożliwić 

m.in. wjazd osobie poruszającej się na skuterze inwalidzkim i osobom z wózkiem bliźniaczym (z zachowaniem podanych 

parametrów minimalnych). 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

następujący sposób:  
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pkt.1.4 Szczegółowe właściwości użytkowe załącznika nr 2 do SIWZ, na stronie 4, „Minimalne wymagania stawiane 

urządzeniu dźwigowemu i wyposażeniu windy” - tiret trzeci o treści: 

 kabina dźwigu o wymiarach min. 140x210 cm (kabina kątowa) lub  min. 120×210 cm (dla dźwigu 

przelotowego), dobór typu i rozmiarów kabiny po stronie Wykonawcy tak, aby umożliwić m.in. wjazd 

osobie poruszającej się na skuterze inwalidzkim i osobom z wózkiem bliźniaczym (z zachowaniem 

podanych parametrów minimalnych);  

 

otrzymuje brzmienie: 

 

 kabina dźwigu o wymiarach min. 140x140 cm (kabina kątowa) lub  min. 110×210 cm (dla dźwigu 

przelotowego), dobór typu i rozmiarów kabiny po stronie Wykonawcy tak, aby umożliwić m.in. wjazd 

osobie poruszającej się na skuterze inwalidzkim i osobom z wózkiem bliźniaczym (z zachowaniem 

podanych parametrów minimalnych);  

 

Pozostałe zapisy pkt 1.4 załącznika nr 2 do SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 2: 

Rozsądnym wydaje się wykonać również dostęp do poziomu piwnicy, który nie został ujęty w załączniku nr 2. Czy należy 

go wykonać? 

 

Odpowiedź 2: 

Dostęp do kondygnacji piwnicy zapewniony jest z poziomu terenu. Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu 

zapewnienie dostępności z zewnątrz dla osób z niepełnosprawnościami, w tym narządu ruchu, do wszystkich 

kondygnacji użytkowych w budynku oraz do nowobudowanej windy, w tym z poziomu terenu oraz od strony drogi 

publicznej (chodnika) i parkingu zlokalizowanego poniżej budynku. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w rozwiązaniach 

projektowych obsługi poprzez dźwig wszystkich kondygnacji, celem spełnienia postawionych warunków. 

 

Pytanie 3: 

Czy dźwig musi być hydrauliczny? Elektryczny cierny wydaje się bardziej trafionym rozwiązaniem? 

 

Odpowiedź 3: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dźwig należy zaprojektować i wykonać jako hydrauliczny.  

 

Pytanie 4: 

Czy dopuszcza się wykonanie szybu jako konstrukcji stalowej / przeszklonej? 

 

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia kabina, jak i szyb, powinny być co najmniej częściowo przeszklone (minimum 

jedna ze ścian na pełnej wysokości). Dopuszcza się wykonanie szybu w konstrukcji stalowej, przeszklonej. 
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POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

            mgr Aneta Szturc – Krawczyk                                                           mgr inż. Artur Baran 

 

 

 

 

                                                                                                                              Zatwierdzam: 

 

mgr Agnieszka Maj – Z-ca Kanclerza 

ds. Inwestycji  

i Zarządzania Logistycznego 

 


