
Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec Sosnowiec, dn. 17.02.2017r.

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  pozwegarowegon  o  numerze

DPS/ZP/01/2017.

W  związku  z  otrzymanymi  w  dniu  15.02.2017r.  pytaniami  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunkosw

Zamoswienia  na  „Dostosowanie  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  nr  2  w  Sosnowcu  ul.  Jagiellonsska  2  do

wymogosw bezpieczensstwa pozwegarowegon z 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 Pzpn,

Zamawiający przekazuje tresscs pytans i udziela ponizwegszych odpowiedzi: 

Pytanie 1

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  „…  1.1.  Szczegosłowy  opis  przedmiotu  zamoswienia  ,w  tym  materiały  jakie  nalezwegy

zastosowacs przy realizacji zamoswienia zostały okresslone w :

1) Projekcie budowlanym,

Prosimy zatem o udostępnienie  kompletnego projektu budowlanego i  projektu wykonawczego spełniającego
wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegosłowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462) z poszsn. zm.

Ponadto zgodnie z Uwagą zawartą w dokumencie EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu ochrony przeciwpozwegarowej
budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellonsskiej 2:

„Projekty dostosowania obiektu do warunkosw okresslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty techniczne
systemu  sygnalizacji  pozwegarowej,  instalacji  elektrycznej,  w  tym  awaryjnego  osswietlenia  ewakuacyjnego
i  przeciwpozwegarowego  wyłącznika  prądu,  instalacji  oddymiających  przestrzenie  klatek  schodowych,  instalacji
wodociągowej  przeciwpozwegarowej,  muszą  byc s uzgodnione  pod  względem  ochrony  przeciwpozwegarowej
z do spraw zabezpieczens przeciwpozwegarowych.n 

Odp: 

W budynku mają bycs uzwegyte urządzenia i wyroby posiadające dopuszczenia cnbop (sap, oddymianie, osswietlenie)

oraz certyfikaty zgodnossci (hydranty) wskazane w projektach lub inne roswnowazwegne posiadające wymagane do

stosowania dokumenty. Projekty urządzens przeciwpozwegarowych są uzgodnione z rzeczoznawcą ppozweg.  



Jednoczessnie  Zamawiający  zamieszcza  ponizwegej  informacje  gdzie  znajdują  się  poszczegoslne  

dokumenty opublikowane do przetargu DPS/ZP/01/2017.OPIS 

Dokumentacja techniczna nr 1
Zawiera: branza arch-bud z opis , rysunki PDF ( nr A2-A17), rysunki DWG
Dokumentacja techniczna nr 2
Zawiera: branza elektr. i teletechn. , rysunki PDF ( nr SSP4-SSP8), jnformacja o akumulatorach, informacje 
uzupelniajace
Dokumentacja techniczna nr 3  
Zawiera: informacje uzupelniajace z branzy arch-bud - rysunki nr A7-A11, A13-A15, A18( zestawienie stolarki )
Dokumentacja techniczna nr 4  
Zawiera: branza elektr. z inst. elektr. osswietlenie- opis,  rysunki PDF ( nr IE-01, IE-02, IE-03), załączniki PDF
Dokumentacja techniczna nr 5  
Zawiera: inst. niskoprądowe i oddymianie - opisy,  rysunki PDF ( SSP01-SSP08), rysunki DWG
Dokumentacja techniczna nr 6  
Zawiera: inst. sanitarne - opis,  projekt ( rysunki PDF nr S.01-S.07 )
Dokumentacja techniczna nr 7  
Zawiera: inwentaryzacja stanu istn.( rysunki I.1-I5 ), rysunki DWG, spis pomieszczen
Dokumentacja techniczna nr 8  
Zawiera: konstrukcja opis, rysunki PDF( rysunek podparcia stropu ), rysunki DWG
Dokumentacja techniczna nr 9  
Zawiera: zestawienia materiałowe , przedmiar inst. oddymiania i sygnalizacji ppoz.
Dokumentacja techniczna nr 10  
Zawiera: przedmiar budowlane, inst. hydrantowa, inst.osswietlenia.
Dokumentacja techniczna nr 11  
Zawiera: specyfikacje
Dokumentacja techniczna nr 12 
Zawiera: plan sytuacyjny PDF i DWG ( rysunek A.1 )

Pozostałe zapisy SIWZ i jej załącznikosw pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną częssc s SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamoswienia publicznego

DPS/ZP/1/2017.

 

 Z powazweganiem

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu

Jadwiga Siodłak


