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Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

Zapytanie nr 1
Czy zamawiający posiada specyfikację techniczną podnośnika dźwigowego?
Odpowiedź nr 1
W projekcie przyjęto wykonanie podnośnika pionowego, hydraulicznego przemieszczającego się po 
pionowych prowadnicach za pomocą prowadników ślizgowych, napędzanego przez tłok hydrauliczny. 
Urządzenie to nie wymaga osobnej maszynowni w nadszybiu (minimalna wysokość najwyższego 
przystanku wynosi 2350 mm - dla podnośnika o napędzie bezpośrednim lub 2450 mm – dla podnośnika z 
napędem pośrednim).
Zasilanie podnośnika zaprojektowano jako jednofazowe 230 V, doprowadzone do miejsca zainstalowania 
jednostki napędowej. Moc zapewniona ok. 1,1 kW.
Podnoszenie z prędkością min. 0,15m/s.
Udźwig 300-400kg.
Szyb samonośny, profile aluminiowe, panele przeszklone.
Podszybie zaprojektowano na głębokość 100 mm. Podszybie musi być w stanie wytrzymać 
równomiernie rozłożone obciążenie statyczne wynoszące 5000 N / m2
W nadszybiu zaprojektowano otwory wentylacyjne o minimalnej powierzchni  wynoszącej 1 % 
przekroju poprzecznego szybu.
Należy przewidzieć oświetlenie szybu.
Standard wykończenia kabiny :
• wymiary kabiny 140x110cm
• drzwi wejściowe przeszklone - szkło hartowane odporne na uderzenia, szkło montowane w 
profilach systemowych. Wymiary min. 90x200.
• posadzka z kamienia naturalnego w kolorze zharmonizowanym z płytkami  posadzki łącznika.
• ściany - szkło hartowane odporne na uderzenia, szkło montowane w profilach systemowych.
• sufit - blacha powlekana wraz z oświetleniem świetlówkowym, pochwyty 
ze stali nierdzewnej satynowej
• wyposażenie: tablice, panel sterujący dostosowany do obsługi przez os. niewidome, awaryjny 
zjazd kabiny na przystanek podstawowy w przypadku braku zasilania z funkcją otwarcia drzwi.

Zapytanie nr 2
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Umowie par 2 tj. Warunki płatności na częściowe 
rozliczanie robót wg zaawansowania prac na podstawie faktur częściowych i odbiorów częściowych 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru do wysokości 80% wartości umowy.
Płatności częściowe zapewnią Wykonawcy lepszą płynność finansową a tym samym sprawniejsze 
wykonanie Zamówienia oraz terminowe rozliczanie się z Podwykonawcami zgodnie z zapisami Umowy 
par. 18 pkt 13.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych. Rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich protokolarnym
odbiorze po dostarczeniu zamawiającemu dokumentacji powykonawczej robót budowlanych.
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