
Świecie, dnia 16 stycznia 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ (pytania 17-19)
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 17. 
„W  dokumentacji  zaprojektowane  są  okna  oddymiające  łukowe.  Okna  oddymiające  łukowe  nie
występują, można wykonać okno prostokątne oraz witrynę łukową jednak powierzchnia oddymiania
jest za mała w takim wypadku. Proszę o wskazanie rozwiązań zastępczych.”
Odpowiedź:  Witryna  łukowa  może  być  stała,  powierzchnia  czynna  oddymiania  może  być
mniejsza od powierzchni uzyskanej na podstawie obliczeń ale nie może być mniejsza od 1,0m2.
(zgodnie z zapisem postanowienia Straży). W budynku 18 - klatka K3 - min. 1,0m2 powierzchni
czynnej należy uzyskać z obu okien. 
W budynku 19 - klatka K1,  można zastosować okno prostokątne o minimalnej powierzchni
czynnej oddymiania 1,0m2, pozostała część otworu/okna może stanowić witryna .

Pytanie 18. 
„W  dokumentacji  zaprojektowano  wykonanie  rozdzielnicy  p.poż  w  obudowie  EI,  w  naszej  ocenie
bezcelowe  jest  instalowanie  takiej  rozdzielnicy  w  pomieszczeniu  gdzie  pozostałe  urządzenia  są
bezklasowe.  W  przypadku  pożaru  pomieszczenia  rozdzielni,  rozdzielnica  p.poż  i  tak  zostanie
pozbawiona napięcia.  Ponadto urządzenia  wykorzystane do oddymiania posiadają  swoje zasilanie
awaryjne. Czy można zrezygnować z obudowy rozdzielnicy w klasie EI?”
Odpowiedź:  Rozdzielnica  zaprojektowana  została  w  obudowie  EI  ponieważ  nie  będzie
znajdowała się w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo. Jak wynika ze schematu blokowego
oraz rysunku E3-001 po zmodernizowaniu układu zasilania rozdzielnica RG-POŻ nie zostanie
pozbawiona napięcia w trakcie pożaru .

Pytanie 19. 
„Czy w budynkach jest zasilenie gwarantowane np. z agregatu lub UPS?”
Odpowiedź:  Zgodnie  z  rysunkiem  EL3-001  po  zmodernizowaniu  układu  zasilania  budynek
będzie posiadał rozdzielnicę główną rezerwowaną agregatem prądotwórczym. 
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