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Dotyczy: Modernizacja obiektu - wymiana dźwigu osobowego w budynku
"A" w Zespole Szkół  Specjalnych im.  Janusza Korczaka
w Gliwicach.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:W związku z pojawieniem się ogłoszenia o przetargu nr 142034 proszę
o wyjaśnienie kwestii związanej z szerokością kabiny.
Zgodnie z obowiązującą normą dźwigową PN-EN81.20 powierzchnia kabiny jest
ściśle związana z udźwigiem oraz pojemnością(ilością osób).
Projektowana szerokość kabiny to 1200mm natomiast na rysunkach nr 4 oraz 5
z załącznika "winda-projekt" pojawia się wymiar 1200 oraz 1130mm. Podana
wartość wskazuje wymiar zewnętrzny kabiny, który nie jest uwzględniany przy
dobieraniu udźwigu (obliczaniu powierzchni kabiny ponieważ nie jest to wymiar
podłogi).
Zgodnie PN-En81.20 p 5.4.2.1.3 Tablica 6 praz pkt. 5.4.2.3 Tablica 8
niemożliwym będzie uzyskanie udźwigu 675kg oraz 9 osób.
Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.
Odpowiedź 1:
w załączeniu odpowiedź biura projektowego na przedmiotowe zapytanie
Pytanie 2:Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kabiny o wymiarach
1150x1400mm i udźwigu Q=675kg?
Uzasadnien ie :  Kab ina 1100x1400mm jes t  przys tosowana (zgodnie
z obowiązującymi przepisami) do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich. Z uwagi na zamianę napędu z hydraulicznego na elektryczny cierny,
wielkość istniejącego szybu ogranicza możliwość zastosowania większej kabiny
niż 1150x1400mm.
Kabina 1150x1400mm o udźwigu Q=675kg jest przystosowana do przewozu 9
pasażerów oraz spełnia normy dotyczące transportu osób niepełnosprawnych
na wózkach inwalidzkich.
Odpowiedź 2:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dźwigu, który zmieści się
w istniejącym szybie windowym, a kabina będzie posiadać wymiary zgodnie
w wymogami i pozwalać na przewóz 9 osób i być dostosowana do przewozu
osób niepełnosprawnych.
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