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Dotyczy: ogłoszenia nr 2022-12100-133083 Id 133083 z dnia 2022-11-03 opublikowanego w Bazie 

Konkurencyjności     

 
Zamawiający – Gmina Głogówek informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania 

pn. poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Głogówku – dostawa i montaż platformy 

przyschodowej, na które udziela odpowiedzi: 

 
 

Pytanie nr 1:  Wymiar platformy – na rysunkach jest platforma o wymiarze 850x700 mm,  

czy zaakceptują Państwo inny wymiar, np. 800x900 mm? 

Odpowiedź:   Zamawiający zaakceptuje także następujące wymiary: 700x750mm, 750x850mm, 

800x900mm.. 

 

Pytanie nr 2:  Napęd urządzenia – specyfikacji przetargowej zapisano napęd zębatkowy.  

Czy zaakceptują Państwo napęd linowy? 

Odpowiedź:   Zamawiający zaakceptuje napęd liniowy. 

 

Pytanie nr 3:  Czy zaakceptują Państwo brak pilotów radiowych? W oferowanej przez nas 

platformie są std kasety przystankowe + może być pilot przewodowy na 

platformie. 

Odpowiedź:   Zamawiający zaakceptuje zastosowanie proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 4:  Kolor urządzenia – w specyfikacji przetargowej wpisano RAL 7035, czy może być 

to RAL 7030? 

Odpowiedź:   Z uwagi na to, że platforma będzie montowana w budynku objętym ochroną 

konserwatorską i mając na uwadze uzyskane pozwolenie konserwatorskie (zawarte 

w załączniku 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej kolorystki 

aniżeli RAL 7035 lub RAL 9007. 

 

Pytanie nr 5:  Platformy schodowe wymagają od producenta / firmy montującej deklaracji CE  

i powinny być dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Nie ma obowiązku stosowania art. 10 ustawy Prawo budowlane. Przy dostawie  

i montażu platform nie zatrudnia się osób z uprawieniami budowlanymi. 

Ewentualnie materiały montażowe (śruby, kleje, kotwy) mogą posiadać 

dopuszczenia. Proszę o doprecyzowanie tego zapisu umowy. 

Odpowiedź:   We wzorze umowy usunięto  cytowany zapis umowy. 

 

Pytanie nr 6:  Czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi również przygotowanie miejsca 

montażu, tj. np. wykonanie zasilania, ewentualnych prac budowlanych, wypełnień 

(barierek) toru jezdnego 

Odpowiedź:   Wykonanie zasilania dla platformy, na poziomie parteru, jest po stronie 

Zamawiającego. Żadne prace związane z barierkami nie są przewidziane, 

zabudowa platformy ma nastąpić na istniejącej balustradzie. W ramach 

przedmiotowego zamówienia nie przewiduje się innych prac budowlanych. 
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