
Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec Sosnowiec, dn. 08.02.2017r.

                                                 Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych  postępowaniem

                                                  o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe                 

 roboty budowlane

dotyczy: postępowania  na  roboty  budowlane  p.n.  „Dostosowanie  budynku  Domu  Pomocy

Społecznej  nr  2  w  Sosnowcu  ul.  Jagiellonsska  2  do  wymogosw  bezpieczensstwa

pozrarowegoo o numerze DPS/ZP/01/2017.

W  związku  z  otrzymanymi  w  dniach  03.02.2017r.  06.02.2017r.  oraz  07.02.2017r.

pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunkosw Zamoswienia na „Dostosowanie budynku Domu

Pomocy  Społecznej  nr  2  w  Sosnowcu  ul.  Jagiellonsska  2  do  wymogosw  bezpieczensstwa

pozrarowegoo d działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoswiens publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej

„ustawą Pzpo, Zamawiający przekazuje tresscs pytans i udziela ponizrszych odpowiedzi:  

 

Pytanie 1.

Czy drzwi drewniane zaprojektowane przez projektanta mozrna zamienics na drzwi w okleinie

drewnopodobnej (na pewno będą tanssze).

Odp. Zamawiający nie wyrazra zgody na w/w zamianę.

Pytanie 2.

Czy  mozrna  zaproponowac s inny  rodzaj  materiałosw  do  wykonania  osswietlenia  drosg

ewakuacyjnych ? Oczywisscie wszystkie materiały zastępcze będą uzgodnione z projektantem

oraz  posiadają  certyfikaty  i  dopuszczenia  oraz  są  zgodne  z  normami  obowiązującymi

w Polsce.



Odp. Zamawiający wyrazra zgodę na inny rodzaj materiałosw do wykonania osswietlenia drosg

ewakuacyjnych  z  zastrzezreniem,  zre  inne  materiały  zaoferowane  przez  Wykonawcę  nizr

zaproponowane przez projektanta,  nie mogą byc s gorsze tzn.  powinny byc s o takich samych

minimalnych parametrach technicznych, jakossciowych oraz funkcjonalnych.

Pytanie 3

W opisie oddymiania klatek schodowych (projekt inst. teletechnicznych) w pkt 4 zapisano,

zre  oddymianie  będzie  realizowane  poprzez  istniejące  okna  oddymiania,  ktosre  nalezry

wyposazryc s w  siłowniki.  W  opisie  technicznym  (projekt  Architektury)  w pkt  9.9  zapisano

„Istniejące  okno  znajdujące  się  w  pomieszczeniu  technicznym  nadbudoswki  nalezry

przystosowac s do oddymiania poprzez wykonanie dwosch kwater uchylnych .  Wymiary tego

okna  są  w  projekcie  wynoszą  1380x1800.  W  zestawieniu  stolarki  podano  okno

jednoskrzydłowe  o  wym.  1180x1460.  W  związku  z  powyzrszym  prosimy  o  jednoznaczne

okresslenie zakresu prac. Jezreli Zamawiający przewiduje montazr nowego okna spełniającego

wymogi p.pozr. to prosimy o podanie dokładnych wymiarosw okna dwuskrzydłowego , sposobu

jego otwarcia oraz tzw. powierzchni czynnej dla tego okna.

Odp. W  pomieszczeniu  technicznym nadbudoswki  znajduje  się  obecnie  okno  o  wymiarach

1380  x  1800mm,  dwuskrzydłowe.  Zgodnie  z  projektem  (opis  pkt.9.9  oraz  rys.  Nr  A.15  )

powyzrsze  okno  nalezry  wyposazryc s w  siłowniki,  ktosre  będą  uchylały  skrzydła  okna  i  tym

samym stanowiły okno oddymiające. Ze względu na fakt, zre powyzrsze okno istnieje i wymaga

jedynie  przystosowania  do  funkcji  oddymiania  nie  zostało  zamieszczone  w  zestawieniu

stolarki,  poniewaz r zestawienie  stolarki  zawiera  tylko nowe elementy (nowe drzwi i  nowe

okna ).Okno o wymiarach 1180x1460mm zamieszczone w zestawieniu stolarki to nowe okno

jakie trzeba wbudowac s w klatce B,  na parterze w miejscu istniejącego okna (patrz rys.  Nr

A.8 ). Projektant co prawda na rysunku j.w. oraz w opisie pkt.9.3 zaleca przerosbkę istniejącego

okna  na  okno  oddymiające,  jednakzre  taka  przerosbka  nie  jest  technicznie  mozrliwa  do

wykonania.  Standardowo  okna  są  otwierane  do  wnętrza  i  obroscenie  okna  o  180  stopni

( jak zalecono w projekcie ) powoduje utratę funkcjonalnossci okna (problemy z odwodnieniem

okna,  listwy zabezpieczające  szybę dostępne od zewnątrz,  zawiasy dostępne od zewnątrz,

otwosr po klamce od zewnątrz ).

Nalezry  więc  zamoswic s nowe  okno  1180  x  1460  mm,  otwierane  na  zewnątrz,  wyposazrone

w siłownik. Zwraca się uwagę oferentom, zre jest to wykonanie okna bardzo nietypowe.

Okno napowietrzające na parterze ze sposobem rozwiązania jak w projekcie było pierwotnie

uzgodnione, jednakzre z uwagi na trudnossci wykonawcze nalezry przyjącs nowe okno otwierane



na  zewnątrz.  Okno  to  nie  mozre  otwierac s się  do  wewnątrz  poniewaz r zawęzry  drogę

ewakuacyjną.

Pytanie 4

Czy szafki hydrantowe z gassnicą czy bez?

Odp.  Szafki  hydrantowe  zaproponowane  przez  Wykonawcę  winny  byc s na  tyle  duzre,  aby

pomiesscics w nich gassnice, jednakzre bez gassnic.

Z  uwagi  na  fakt,  iz r zaroswno  przedmiary  jak  i  zestawienie  materiałosw  moswią

o  przerosbce  istniejącego  okna  na  okno  oddymiające,  jednakzre  taka  przerosbka  nie  jest

technicznie mozrliwa do wykonania. Standardowo okna są otwierane do wnętrza i obroscenie

okna  o  180  stopni  (jak  zalecono  w  projekcie)  powoduje  utratę  funkcjonalnossci  okna

(problemy  z  odwodnieniem  okna,  listwy  zabezpieczające  szybę  dostępne  od  zewnątrz,

zawiasy dostępne od zewnątrz, otwosr po klamce od zewnątrz ). Stąd Zamawiający działając

na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp  dokonuje     zmiany   w  przedmiarze  i  zestawieniu

materiałosw oraz dokumentacji technicznej: i tak w miejscu, w ktosrym mowa jest o istniejącym

oknie    (wydzielenie klatki schodowej B parter) ,   ktosre nalezry wymontowacs i  obroscic s o 180  °

zamienia  się  na   nowe  okno  1180  x  1460mm,  otwierane  na  zewnątrz,  wyposażone

w siłownik.

Jednoczessnie Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp

wprowadza zapis do SIWZ w Rozdziale III pkt II.10:

„Jezreli  Zamawiający w opisie przedmiotu zamoswienia (dokumentacja techniczna )  wskazał

znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub zsrosdła a takzre normy, europejskie oceny techniczne

aprobat  oraz  specyfikacje  techniczne  i  systemy  referencji  technicznych,  dopuszcza

zaoferowanie  rozwiązan s roswnowazrnych  opisanym,  pod  warunkiem  zachowania  przez  nie

takich samych minimalnych parametrosw technicznych, jakossciowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, ktosry powołuje się na rozwiązana roswnowazrne opisane przez Zamawiającego,

jest  obowiązany  wskazacs,  zre  oferowany  przez  niego  przedmiot  zamoswienia  spełnia

wymagania okresslone przez Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ i jej załącznikosw pozostają bez zmian.
Niniejsze pismo stanowi integralną częsscs SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamoswienia publicznego DPS/ZP/1/2017.

 

 Z powazraniem

       w zastępstwie Dyrektora DPS nr 2 w Sosnowcu 

                        Bozrena Chrobak


