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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, na Wymianę windy w północnym skrzydle Zamku Ujazdowskiego, znak sprawy: 
WIN/PŁ. 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania 
zadane przez Wykonawców. 
 
 
 

1. Pytanie: Zamawiający w specyfikacji technicznej windy towarowo-osobowej opisuje: 
„Sterowanie przyciskowe” 
Czy Zamawiający poprzez to rozumie zastosowanie aparatury sterowej: 
- mikroprocesowej, falownikowej, 
- ze sterowaniem zbiorczym góra-dół, 
- wyposażonej w piętrowskazywacz na każdym przystanku, 
- zjazd awaryjny do najbliższego przystanku, 
- system zmniejszonego poboru energii Stand-By, 
- system powiadamiania ekip ratowniczych GSM, 
- automatyczne powiadamianie o awarii dźwigu GSM, 
- sterowanie wyposażone w zdalną naprawę prostych awarii z Centrum Monitoringu, 
- automatyczna informacja o przestoju. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie aparatury falownikowej, na pozostałe pytania odpowiada 
twierdząco. 
 

2. Pytanie: Zamawiający oprócz klasy ognioodporności nie precyzuje standardu wykonania drzwi 
szybowych.  
Czy drzwi szybowe mają być wykonane w standardzie ze stali nierdzewnej, czy malowanych 
proszkowo wypalanych piecowo? 

 
Odpowiedź: Drzwi szybowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
 

3. Pytanie: Zamawiający opisuje „Winda po otrzymaniu sygnału o pożarze ma zjechać na parter i 
otworzyć drzwi”. 
Prosimy o określenie czy Zamawiający posiada na budynku system sygnalizacji pożarowej (SSP), 
podanie producenta oraz modelu. Czy Zamawiający przeprogramuje ją na własny koszt, czy 
Wykonawcy mają to zawrzeć w ofercie? 
 

Odpowiedź: Budynek posiada system sygnalizacji pożarowej Schrack-Seconet Integral IP MX. Koszty 
przeprogramowania pokrywa Zamawiający.  
 

4. Pytanie: Prosimy o określenie wymagania odnośnie typu piętrowskazywacza zainstalowanego w 
panelu dyspozycji, oraz na wszystkich przystankach. Ciekłokrystaliczny TFT (kolorowy) czy 
segmentowy lub diodowy? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie typu piętrowskazywacza zainstalowanego w 
panelu dyspozycji. Tą kwestię Zamawiający pozostawia do uznania Oferentowi. 
 

5. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga wymiany pionu zasilającego od rozdzielnicy głównej budynku 
do maszynowni oraz usunięcie włącznika p.poż? 

 
    Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany pionu zasilającego od rozdzielnicy głównej  budynku do 

maszynowni oraz usunięcia włącznika p.poż. 
 

6. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zapisu SIWZ pkt. 7.3 ust. 2, o jakie zaświadczenie 
chodzi Zamawiającemu, skoro dokumentem potwierdzającym, że dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom jest Certyfikat Zgodności wystawiany przez Urząd Dozoru Technicznego po 
dokonaniu oceny zgodności zamontowanego urządzenia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaświadczenia, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom 
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
Jako równoważne Zamawiający traktuje decyzję wydaną Oferentowi  przez Urząd Dozoru Technicznego na 
wytwarzanie i modernizację dźwigów. 
 
 

7. Pytanie: Jaki jest okres wymaganej gwarancji na zamontowany dźwig? 
 
Odpowiedź: 36 miesięcy 
 

8. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga by cena ofertowa obejmowała również cenę konserwacji w 
okresie gwarancji? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by cena ofertowa obejmowała również cenę konserwacji w okresie 
gwarancji. 
 

9. Pytanie: Czy Zamawiający zezwala na pozostawienie z istniejącego dźwigu prowadnic kabinowych i 
przeciwwagi w sytuacji gdy ich stan techniczny będzie na to pozwalał? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostawienie prowadnic kabinowych i przeciwwagi z istniejącego 
dźwigu w sytuacji, gdy ich stan techniczny będzie na to pozwalał. 
 

10. Pytanie: Czy Zamawiający zezwala na wykorzystanie klocków przeciwwagi z istniejącego 
urządzenia? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykorzystanie klocków przeciwwagi z istniejącego urządzenia. 
 

11. Pytanie: Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia socjalno-magazynowe na okres 
montażu dźwigu? Jeśli tak, to udostępnienie pomieszczenia będzie bezpłatne czy też płatne? 

 
Odpowiedź: Zasadniczo Zamawiający nie posiada wolnych przestrzeni do udostępnienia, jednakże 
okazjonalnie, w zależności od terminu montażu, może uda nam się wygospodarować jakieś pomieszczenie. 
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