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Katowice, dnia 17.03.2017r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na mmooddeerrnniizzaaccjjaa  ppoommiieesszzcczzeeńń  II II II --ggoo  ppiięęttrraa  OOddddzziiaałł uu  

HHeemmaattoollooggiiii   ii   TTrraannssppllaannttaaccjj ii   SSzzppiikkuu..  

Nr sprawy:  ZP – 17 – 015 BN. 

 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści s pecyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.  2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:  

 
Pytanie 1)  Czy do wykonania w przedmiotowym przetargu są wszystkie zalecenia z ekspertyzy 
przeciwpożarowej czy tylko elementy dotyczącego III piętra tj. wydzielenie klatki schodowej oraz przedsionka 
drzwiami o odporności EI30 oraz zamurowanie otworu na elewacji pustakami szklanymi EI30?  
Odp. Do wykonania w przedmiotowym przetargu są wszystkie zalecenia z ekspertyzy przeciwpożarowej 
dotyczące tylko III piętra oraz instalacji związanych z funkcjonowaniem III piętra tj. między innymi:  

 zabudowa w pomieszczeniu  3.21 – pokój zabiegowy - ścianki aluminiowej przeszklonej  
o odporności ogniowej EI30 (ścianka o symbolu AL9-1 szt. w zestawieniu ślusarki aluminiowej na rys. A -
8/A) – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ 2, 

 wydzielenie pomieszczenia 3.02 - śluza  fartuchowa - 2 szt. drzwi o odporności EI30 (drzwi  
o symbolu AL2 – 2 szt. w zestawieniu ślusarki aluminiowej na rys. A -8/A) – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO 
PYTAŃ 2,  

 wydzielenie pomieszczenia 3.27 – przedsionek - drzwiami o odporności EI30 (drzwi o symbolu AL3 – 1 
szt.  w zestawieniu ślusarki aluminiowej na rys. A -8/A) – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ 2,  

 wymiana luksferów w pomieszczeniu 3.21 na nowe o odporności ogniowej EI 30   - (luksfery 
o symbolu O3 w zestawieniu stolarki okiennej na rys. A-7/A  – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ 2), 

 wykonanie instalacji ppoż. na 3 piętrze zgodnie z projektem w tym ry s. E-15 i podłączenie jej do systemu 
sygnalizacji pożaru, który obsługuje centrala POLON 4500 znajdująca się na parterze budynku -portiernia,  

 wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej z materiałów niepalnych.  

 wyposażenie przewodów wentylacyjnych w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, montaż oświetlenia ewakuacyjnego,  

 dostosowanie przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o danej 
odporności ogniowej (EI) do klasy odporności ogniowej tych elementów.  

 oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposób dostarczający niezbędnych informacji 
do ewakuacji, 

 zabudowa oświetlenia ewakuacyjnego istniejącego  natężeniu oświetlenia co najmniej 1 Lx na 
powierzchni drogi ewakuacyjnej i czasie działania co najmniej 2 godziny (oświetlenie załączane 
automatycznie po zaniku oświetlenia podstawowego),  
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 wymiana istniejącego hydrantu wewnętrznego na klatce schodowej – pom. 3.01 na hydrant DN 25, 1 l/s  
z wężem półsztywnym (30mb) i gaśnicą w szafce wraz z zabudową zaworu odcinającego  na wys.135 cm od 
poziomu podłogi. 

W zestawieniu stolarki rys. A-8/A dodaje się drzwi  aluminiowe do wymiany. W poz. 5 rys. A-8/A drzwi AL5 
jest 4 szt winno być 5 szt.  

W poz. przedmiaru budowlanego zmienia się poz. 62. KNR 2-02W 1040-01-050 Drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze białym – wg ozn AL. 5 jest 4.10 m2 winno być 6,15 m2. 
W załączeniu zaktualizowany rys. A-3/A – stan projektowany i A-8/A - zestawienie ślusarki aluminiowe  
 
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ODPOWIEDZI JEST : STAN PROJEKTOWANY i ZAKTUALIZOWANE ZESTAWIENIE 
ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ,  KTÓRE STANOWIĄ „ZAŁACZNIK DO PYTAŃ 2” . 
 
 
          

         Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach  

                                    dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 


