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        Do wszystkich wykonawców 

Dotyczy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia 

1) Czy wyprowadzenie zasilania będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? 

Czy jeśli zasilanie będzie leżało po stronie Zamawiającego wyrażają Państwo zgodę na jego 

wyprowadzenie natynkowo w plastikowych rurkach? 

Jaka jest odległość od najbliższej rozdzielnicy (skrzynki elektrycznej) do miejsca montażu platformy 

przyschodowej? 

Czy można prosić o zdjęcia wnętrza takiej skrzynki? 

 

2) Czy dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych będzie leżało po stronie Zamawiającego czy 

Wykonawcy? 

 

3) Czy dostarczenie protokołu budowlanego będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? 

 

4) Czy termin realizacji do dnia 30.04.2023 roku obejmuje samą dostawę i montaż platformy czy także 

odbiór przez UDT? 

Odbiór dokonywany przez Urząd Dozoru Technicznego jest bowiem czynnością administracyjną 

niezależną od dostawcy. 

UDT ma 30 dni na dokonanie odbioru urządzenia licząc od momentu wpływu dokumentacji do 

właściwej jednostki.  

Dokumentację techniczno – ruchowo możemy jednak wysłać dopiero po zamontowaniu niniejszej 

platformy przyschodowej. 

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji wskazanego w zapytaniu ofertowym? 

 

5) Czy pokrycie kosztów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego będzie leżało po stronie 

Zamawiającego czy Wykonawcy? 

Koszt odbioru w wysokości około 500,00 PLN brutto powinien pokryć przez podmiot na, który zostanie 

zarejestrowana platforma. 

 

6) Czy dostarczenie świadectwa badania typu WE jest konieczne? Według naszej wiedzy platforma 

przyschodowa nie musi go posiadać ponieważ jest maszyną, a nie dźwigiem osobowym. Zgodnie  
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z przepisami dostarczenie deklaracji CE na platformę jest wystarczające.  

 

7) Czy w związku z prośbą o wyjaśnienie SIWZ istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert? 

 

Ad. 1 Tak, wyprowadzenie zasilania będzie leżało po stronie Zamawiającego. 

Ad. 2 Tak, dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych będzie leżało po stronie Zamawiającego. 

Ad. 3 Dostarczenie protokołu budowlanego nie jest wymagane. Wykonawca zobowiązany jest do 

pomiaru i przygotowania projektu platformy, przygotowania dokumentacji techniczno – ruchowej 

oraz pomocy w zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego i obecności przy czynnościach UDT. 

Ad. 4 Termin realizacji zadania do dnia 30.04.2023 r. obejmuje dostawę i montaż platformy. Termin 

realizacji zadania pozostaje bez zmiany. 

Ad. 5 Koszty odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego poniesie Zamawiający.  

Ad. 6 Platforma przyschodowa podlega wykonaniu zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, 

Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/WE, Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 

2014/30/WE oraz z deklaracją CE. Wykonawca musi przedstawić deklarację zgodności wg 

wymienionych dyrektyw.  

Ad. 7 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 15:30. 

 

        Starosta Grudziądzki 

         /-/ Adam Olejnik 


