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Pilchowice dnia 28.08.2013r. 
 

Znak sprawy: IRG.271.23.2013 
 

 
Odpowiedzi na pytania 

 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu 
użytkowania  na klub dziecięcy na działkach 360/175 i 372/176 w Wilczy 
 
Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę  
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
1. Proszę o odpowiedź na następujące pytania, dotyczące windy: 

- w przedmiarze robót w pkt 4.6.1.1 podano “dostawa i montaż windy typu Orto Plus 
Lifts” (?), niestety podana nazwa w żaden sposób nie precyzuje ani typu urządzenia, ani 
tym bardziej jego parametrów. W projekcie architektoniczno – budowlanym wspomina się 
o “podnośniku dla osób niepełnosprawnych”, po tym określeniu oraz patrząc na przekrój 
poziomy i pionowy miejsca montażu urządzenia można się domyśleć, że chodzi  
o platformę pionową bez szybu. Niestety są to tylko domysły, tym bardziej że w całych 
materiałach przetargowych brak jest jakichkolwiek innych danych na temat “windy”. 
Dlatego proszę o potwierdzenie, że w przetargu mowa jest o platformie pionowej bez 
szybu, 
- co ma oznaczać pole o wymiarach 1500 x 1500 mm, wrysowane w miejscu platformy na 
rysunku z przekrojem poziomym PROJEKT PARTER? Wymiary zewnętrzne urządzenia? 
- umieszczenie platformy pionowej w podanym miejscy (fragment przedsionka) jest 
problematyczne ze względu na drzwi zainstalowane na podeście jezdnym, które, po 
dojeździe na dolny przystanek otwierane będą NA ZEWNĄTRZ platformy, na co nie ma 
miejsca, zakładając istnienie zewnętrznych drzwi wejściowych na dolnym przystanku 
(poziom –0,34 m) jak to pokazano na wspomnianym wcześniej rysunku  (przekrój 
poziomy projekt parter). Po prostu po otwarciu drzwi podestu i ich lekkim uchyleniu 
drzwi te zaprą się o zamknięte drzwi wejściowe do budynku, uniemożliwiając tym samym 
opuszczenie platformy i wyjście z budynku. Między ścianą z drzwiami wejściowymi do 
budynku a ścianą w której znajdują się drzwi górnego przystanku jest na rysunkach 1700 
mm. Zakładając typową głębokość platformy 1400 mm, między drzwiami podestu na 
dolnym przystanku a ścianą z drzwiami wejściowymi do budynku zostaje więc 300 mm 
luzu. Dodając ok. 200 mm między powierzchnią ściany a samymi drzwiami wejściowymi 
zyskujemy w sumie 500 mm. Drzwi na podeście jezdnym platformy mają 900 mm 
szerokości, więc nie ma możliwości na ich całkowite otwarcie na dolnym przystanku – 
brakuje minimum 400 mm do ich pełnego otwarcia. Oczywiście po uchyleniu drzwi 
podestu (h=1100 mm) matka z wózkiem dziecięcym sobie jakoś poradzi i dosięgnie do 
klamki drzwi zewnętrznych budynku, ale takie urządzenie będzie mocno niefunkcjonalne 
i kłopotliwe w obsłudze. Gdyby nawet zastosować platformę z szybem, sytuacja będzie 
identyczna a nawet gorsza, gdyż drzwi szybu na dolnym przystanku będą miały wysokość 
2000 mm, zaś drzwi podestu jezdnego platformy bez szybu mają “częściową” wysokość 
1100 mm.  
    Logicznym rozwiązaniem tej sytuacji, pozostając przy platformie bez szybu, byłaby 
całkowita rezygnacja z drzwi wejściowych do budynku (platformy), a nawet poszerzenie 



 2 

tak powstałego otworu, aby drzwi podestu platformy mogły się na dolnym przystanku 
całkowicie otwierać bez żadnych przeszkód. Oczywiście przedsionek (wiatrołap) 
przestanie wtedy spełniać swoją pierwotną funkcję, jednak można temu zaradzić poprzez 
a) zainstalowanie na górnym przystanku drzwi 900x2000 mm termoizolacyjnych, 
wchodzących w skład platformy, b) wykonanie przegrody dzielącej wiatrołap na dwie 
części (przegroda jest zaznaczona na rysunku budowlanym, ważne aby sięgała aż do 
sufitu wiatrołapu). 
    Drugim rozwiązaniem byłoby zastosowanie platformy pionowej z szybem i rezygnacja 
z istniejących obecnie na planach drzwi 900 x 2100 mm na górnym przystanku oraz 
rezygnacja z drzwi 900 x 2100 mm, istniejących obecnie na planach na dolnym 
przystanku a spełniających rolę wejścia do budynku. Funkcję obu wymienionych drzwi 
spełniłyby teraz drzwi 900 x 2000 mm wchodzące w skład szybu platformy – oczywiście 
te na dolnym przystanku byłyby “ciepłe” termoizolacyjne, jako drzwi zewnętrzne. 
Zupełnie odrębną rzeczą byłby tu odmienny wygląd drzwi “platformowych” dolnego 
przystanku od “oryginalnych” drzwi wejściowych znajdujących się obok, i wiążąca się  
z tym zgoda ewentualnego konserwatora zabytków, jeśli budynek pod niego podlega. 
Identycznie sprawa wygląda w przypadku platformy bez szybu i usuwania drzwi dolnego 
przystanku (zezwolenie konserwatora), 
- w przypadku wersji platformy z szybem proszę o podanie wysokości dostępnego 
nadszybia (dostępna odległość od poziomu podłogi górnego przystanku do dachu – 
ponieważ na rysunku jest skośny dach, proszę podać dwie wartości, minimalną  
i maksymalną), 
- w przypadku wersji platformy z szybem proszę o podanie wystroju szybu (konstrukcja 
stalowa obłożona panelami blaszanymi czy szklanymi?), 
    Proszę o jednoznaczne zajęcie stanowiska w sprawie możliwości montażu platformy w 
wiatrołapie przy istniejącej konfiguracji dojść i drzwi, szczególnie drzwi wejściowych do 
budynku, oraz precyzyjne określenie typu wymaganego urządzenia. Bez konkretnych 
informacji trudno jest wycenić to urządzenie. 

    W załączeniu dwa rysunki budowlane, zaczerpnięte z materiałów przetargowych. 
2. Dla prawidłowej wyceny windy ORTO PLUS Lifts proszę o podanie następujących 

danych 
- wysokość  podnoszenia 
- ilość przystanków 
- wymiary podestu 
- wykonanie zewnętrzne czy wewnętrzne 
- parametry techniczne 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2  
 
Zamawiający informuje, że projekt zawiera informacje na temat przenośnika dla 
niepełnosprawnych, w którym pole wózka zostało przyjęte zgodnie z normami. Ponad to 
w projekcie typ dźwigu posiada drzwi wahadłowe, drzwi zewnętrzne do przedsionka są 
maksymalnie wysunięte w kierunku zewnętrznego lica ściany. W załączeniu zostaje 
dodana dokumentacja wykonawcza. 

 
3. Termin wykonania zamówienia wyznaczono na dzień 30 listopada 2013r. czy data 

zakończenia jest aktualna czy wkradł się błąd w termin wykonania remontu w/w obiektu 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2  



 3 

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania remontu w/w obiektu na 30 listopada 
2013r. 

 
4.  Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego stropu nad parterem oraz połaci dachowej  

z POLICHRON DREW do klasy R 60 poprzez malowanie x2 warstwy „wg informacji 
firmy PROMAT malowanie dwukrotne w/w  preparatem konstrukcji drewnianych nie 
zabezpieczy konstrukcji do klasy R 60 tylko NRO proszę o inne rozwiązanie 
zabezpieczenia w/w konstrukcji. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3  
 
Dach budynku jako całość musi odpowiadać klasie R30 (Tab str 52 I str 92) 
Preparat  polichrondrew zapewnia konstrukcji stopień NRO. 
Pozostałe warstwy tzn. pokrycie, izolacja z wełny oraz okładziny z GKF w sumie 

zapewniają konstrukcji REI 30. 
Dostosowanie konstrukcji dachu opisane jest w ocenie stanu technicznego  punkt 5 str 

96 
 
Jednocześnie zamawiający zmienia zapis pkt 8 ppkt.1 SIWZ, który otrzymuje 
brzmienie:  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na 
prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 
ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub 
przebudowie budynku wraz z wykonaniem instalacji: CO, wentylacyjnych oraz wodno-
kanalizacyjnych za kwotę brutto co najmniej 400 000,00 każda,  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty 
potwierdzające, że łącznie spełniają powyższe warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 

PO Kierownika Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego 

 
Karina Szołtysik 


