Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/

/13

Data: 10.10.2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000
euro na
dostawę,wraz z demontażem starej windy i montażem oraz uruchomieniem nowej windy szpitalnej wraz z wykonaniem
wszelkich z tym związanych robót instalacyjno-budowlanych. (Znak sprawy: 4937/2013)
W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) do Zamawiającego zostało wniesione niżej przytoczone pytanie:
1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „na dostawę wraz z demontażem starej windy i montażem oraz uruchomieniem nowej
windy szpitalnej wraz z wykonaniem wszelkich z tym związanych robót instalacyjno-budowlanych” informujemy ,że w SIWZ tego
postępowania Zamawiający w Załączniku nr 1 w2 pozycji Lp. 10 wymaga wymiarów kabiny „szerokość 1450 mm, głębokość
2450 mm” natomiast w punkcie LP. 1 wymaga potwierdzenia udźwigu 1600 kg. Informujemy, że zgodnie z polskimi przepisami
nie ma możliwości dla dźwigu elektrycznego jakiego wymaga Zamawiający potwierdzenia udźwigu 1600 kg. Odpowiadający
wymaganiom Zamawiającego udźwig to zgodnie z przepisami min. 1675 kg.
Prosimy o zmianę parametru wymaganego w pozycji Lp. 1 Załącznika nr 1 na:

„udźwig - min. 1675 kg”

2. W pozycji Lp. 8 Załącznika nr 1 Zamawiający określa drzwi kabinowe jako „automatyczne teleskopowe 2AT (blacha nierdzewna)
…. w wykonaniu ze stali proszkowej”. Prosimy o potwierdzenie z jakiej stali mają być wykonane drzwi kabinowe : nierdzewnej
czy malowanej proszkowo.
3. W pozycji Lp. 17 Załącznika nr 1 Zamawiający określa wymiar nadszybia jako 3100 mm. Prosimy o potwierdzenie czy
rzeczywiście taki jest minimalny wymiar nadszybia bo jeśli tak wymagane jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody na
odstępstwo od normy w UDT. Jeśli wymiar nadszybia jest inny prosimy o jego określenie.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica”
w Ełku Sp. z o. o. odpowiadamy, że:
Ad.1. Tak, wyrażamy zgodę na udźwig minimum 1.675 kg.
Ad 2. Drzwi kabinowe maja być w wykonaniu nierdzewnym.
Ad 3. Wymiar nadsszybia minimum wynosi 3.400 mm.
Ponadto Zamawiający informuje, że został zmieniony zał. nr 1 do SIWZ.

z poważaniem

