
Świecie, dnia 16 stycznia 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ (pytania 1-16)
Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zmówienia  publicznego pn.  WYKONANIE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W
BUDYNKACH NR 18 i 19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.11.2018 (ogłoszenie o
zamówieniu BZP_663790-N-2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. 

Odpowiedź:  Dokumentacja została uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż.,( autorem ekspertyzy) .

Pytanie 2. 

Odpowiedź:  Budynki nie są zasadniczo podzielone na strefy pożarowe. 
- budynek 18 jest jedną strefą pożarową z wydzieloną strefą – pomieszczenie w budynku pod
schodami klatki K1 w którym znajdują się akumulatory oświetlenia ewakuacyjnego, 
- budynek 19 jest jedną strefą pożarową z wydzieloną strefą – pomieszczenie w budynku pod
schodami klatki K3 w którym znajdują się akumulatory oświetlenia ewakuacyjnego .
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Pytanie 3. 

Odpowiedź:  Ponieważ  budynki  podlegają  ciągłej  modernizacji  wprowadzono  do  opisu
technicznego zapis jak w pkt. 3.5  .

Pytanie 4. 

Odpowiedź:  Sufity najpewniej w postaci tynku cementowo-wapiennego  lub tynku na trzcinie .

Pytanie 5. 

Odpowiedź:  Dopuszcza  się  układanie  przewodów  na  tynku,  przewody należy mocować  do
podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów oraz zgodnie z aprobatą techniczną producenta
przewodów i uchwytów .

Pytanie 6. 

Odpowiedź:  Dopuszcza się układanie przewodów pod tynkiem, przewody należy mocować do
podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów oraz zgodnie z aprobatą techniczną producenta
przewodów i uchwytów .

Pytanie 7. 

Odpowiedź:  Na  etapie  wykonywania  projektu  budynek nie  był  wyposażony w system SSP.
Docelowo zgodnie z wytycznymi w ekspertyzie budynek zostanie wyposażony w system SSP.
Należy pozostawić odpowiedni zapas przewodu umożliwiający podłączenie centralki SSP . 
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Pytanie 8. 

Odpowiedź:  Nie dopuszcza się .

Pytanie 9. 

Odpowiedź:  Projekt  został  wykonany  zgodnie  w  wytycznymi  Inwestora  oraz  uzgodniony z
rzeczoznawcą ppoż. – system oddymiania dla każdego z ciągów poziomych. Nie dopuszczę się
innego rozwiązania . 

Pytanie 10. 

„Zgodnie z rys. EL1-001 rozdzielnie główne, oraz rozdzielnie RG-POŻ są  zlokalizowane w piwnicy,
podczas  wizji  lokalnej  stwierdzono,  że  rozdzielnie  główne  maja  swoją  lokalizację  na  poddaszu
budynku. Proszę o sprecyzowanie miejsca lokalizacji RG-POŻ.”

Odpowiedź:  W opisie technicznym znajduje się zapis: „Lokalizację rozdzielnicy RG-POŻ należy
ustalić z Inwestorem na etapie realizacji” pkt 1.6.1, str 4 .

Pytanie 11. 
„Czy w zakres prac wchodzą prace dt. obróbek malarskich po wykonaniu instalacji elektrycznej? Brak
ww. prac przedmiarach”
Odpowiedź:  Malowanie nie było uwzględniane w projekcie, szpachlowanie należy uwzględnić .

Pytanie 12. 
„Proszę o wskazanie lokalizacji montażu czujek pogodowych?”
Odpowiedź:  Lokalizację czujek pogodowych pokazano na planach instalacji .

Pytanie 13. 
„Czy centralki zamka elektrycznego wchodzą w zakres prac? Brak ww. centralek w przedmiarach.”
Odpowiedź:  Centralki zamka elektromotorycznego wchodzą w zakres prac. Pozycja nr 22 w
przedmiarze zawiera montaż elektromechanicznych elementów blokujących – jest to komplet,
zamek z centralką .
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Pytanie 14. 
„W budynku nr 18 i  19 przewidziane są okna oddymiające otwierane na zewnątrz,  podczas wizji
lokalnej zauważyliśmy , że ich wymiary są mniejsze. Ze względu na mniejszy wymiar okien zmieni się
powierzchnia  czynna  oddymiania.  Prosimy  o  udostepnienie  obliczeń,  oraz  podanie  producenta
zaprojektowanych  okien  a  także  sposób  otwierania  na  oknie  łukowym?  Poniżej  przedstawiamy
wymiary wg.projektu a wymiary rzeczywiste:

Budynek18
KL 1
Szer. 1120 - 1060
Wys. 1480 – 1456
KL3
Szer. 980 - 840
Wys. 1800 - 1250
Budynek 19
KL 1 i KL 3
Szer 1400 - 1350
Wys. 2820 -1 370
KL. 2
Szer 2170 -2040
Wys. 1530 – 1500”
Odpowiedź:  Minimalna  sumaryczna powierzchnia czynna okien oddymiających na ostatniej
kondygnacji  w  każdej  oddymianej  klatce  powinna  wynosić  1,0m2,  taki  zapis  widnieje  w
postanowieniu Straży i został potwierdzony przez Rzeczoznawcę Ppoż. tzn. powierzchnia okna
może być mniejsza od powierzchni uzyskanej na podstawie obliczeń ale nie może być mniejsza
od 1,0m2. 
Okna  należy  wykonać  jako  indywidualne,  część  łukowa  może  być  stała,  szprosy  należy
zastosować  (są  pokazane  na  rysunkach),  przykładowy  producent  podany  w  uwagach  na
rysunku - firma PSOFIX. 
Zinwentaryzowane  mniejsze  niżeli  przyjęte  w  dokumentacji  wielkości  okien  pozwalając  na
spełnienie  wymagań  projektu  i  postanowienia  Straży  tj.  uzyskania  minimalnej  powierzchni
czynnej oddymiania każdej z klatek wynoszącej 1,0m2 .

Pytanie 15. 
„Obecnie  w  oknach  znajdują  się  szprosy,  jednakże  w  projekcie  nowych  okien  nie  zostały
uwzględnione, czy Zamawiający wymaga wykonania szprosów?”
Odpowiedź:  Szprosy należy uwzględnić, były pokazane w dokumentacji .

Pytanie 16. 
„Proszę o podanie sposobu zabezpieczenia otwierania drzwi napowietrzających zewnętrznych przy
uwzględnieniu  funkcji  napowietrzania,  ewakuacji  oraz  zabezpieczenia  budynku  (drzwi  cały  czas
zamknięte).”
Odpowiedź:  Wszystkie drzwi napowietrzające muszą posiadać kontrolę dostępu .
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