
Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Jagiellońska 2

41-200 Sosnowiec Sosnowiec, dn. 14.02.2017r.

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  10.02.2017r.  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.

Jaka jest powierzchnia klatki schodowej A ? (Z wymiarosw geometrycznych wynika, zwege jest najprawdopodobniej

zanizwegona w stosunku do wartossci podanej w projekcie.) 

Odp. 

Powierzchnia klatki schodowej A:

 

na parterze 13,35 m2

 

na piętrze 66,97 m2

 

na II piętrze 67,20 m2

 

w nadbudoswce 7,94 m2 

w załączeniu plik graficzny (str.4 ) wyjassniający spososb liczenia powierzchni klatki A na kazwegdej kondygnacji 
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Pytanie 2.

 Czy powierzchnia klatki schodowej A zawiera powierzchnię rzutosw biegosw schodowych oraz np. przedsionka na

parterze (pom. 0.25)?

Odp. J.W.

Pytanie 3

Jaka jest czynna powierzchnia okna oddymiającego po zamontowaniu napędosw i otwarci do kąta 30 stopni? 

Odp. 

Nie  okresslamy  powierzchni  czynnej  oddymiania  poniewaz weg taki  spososb  oddymiania  przy  wykorzystaniu

istniejących okien został uzgodniony w ekspertyzie technicznej oraz wydanym Postanowieniu KWPSP Katowice 

Pytanie 4

Z jakiego materiału wykonane jest okno oddymiające na klatce A? 

Odp. Okna są istniejące - nie ma to tutaj znaczenia bo uzasadnienie jak w odpowiedzi na pytanie 3 

Pytanie 5

Czy po zamontowaniu napędosw do okna oddymiającego na klatce A będzie spełniało wymagania PN-EN 12101-

2 ? 

Odp. Okna są istniejące - nie ma to tutaj znaczenia bo uzasadnienie jak w odpowiedzi na pytanie 3 

Pytanie 6

Czy po wydzieleniu klatki A i zamontowaniu drzwi EI30 (nr 8) mają zostacs zamknięte  (w wypadku pozwegaru) tzn.

zwolnione z trzymaczy drzwiowych? Jessli tak to w jaki spososb będzie się odbywało napowietrzanie klatki A? 

Odp. Tak, mają bycs zwolnione trzymacze i drzwi mają się zamknącs bo są to drzwi przeciwpozwegarowe - otwierają

się  tylko  drzwi  wiatrołapu  wejssciowego  jako  napływ  powietrza  uzupełniającego  -  drzwi  z  holu  do  klatki

otwierają się jedynie w trakcie ewakuacji i wtedy następuje swobodny napływ powietrza do klatki - taki spososb

napowietrzania      został uzgodniony w ekspertyzie technicznej oraz wydanym Postanowieniu KWPSP Katowice

Pytanie 7

W ktosrym pliku znajduje się przedmiar dotyczący instalacji systemosw oddymiania? 

Odp.  Przedmiary  dotyczące  instalacji  sygnalizacji  i  oddymiania  znajdują  się  w  folderze

"Dokumentacja techniczna nr 9" (o nazwie materiały) i są to pliki PDF o nazwie: S28C 117011212360 i S28C

117011212071.

Ponadto Zamawiający, informuje izweg działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia tresscs SIWZ

poprzez wprowadzenie załącznika o nazwie „Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozwegarowej Domu

Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellonsskiej 2n. Tym samym Zamawiający na podstawie tressci przepisu art. 38

ust. 6 ustawy Pzp przedłuzwega termin składania ofert.
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Jednoczessnie Zamawiający zmienia brzmienie zapisosw tressci  SIWZ w rozdziale VIII 5.1 oraz XII 1 i 3.

Z:

5.1. Koperta powinna bycs zaadresowana zgodnie z opisem ponizwegej:

                                                          Dom Pomocy Społecznej Nr 2Dom Pomocy Społecznej Nr 2

                                               41 – 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2                                               41 – 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybieOferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

                                  Przetargu nieograniczonego na:                                  Przetargu nieograniczonego na:

                         „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, 

                          ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.”

                                Nr zamówienia publicznego: DPS/ZP/01/2017                                Nr zamówienia publicznego: DPS/ZP/01/2017

Nie otwieracs przed dniem : 15.02.2017 roku, godz. 10:30

Na:

5.1. Koperta powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej:

                                                          Dom Pomocy Społecznej Nr 2Dom Pomocy Społecznej Nr 2

                                               41 – 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2                                               41 – 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybieOferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

                                  Przetargu nieograniczonego na:                                  Przetargu nieograniczonego na:

                         „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, 

                          ul. Jagiellońska 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.”

                                Nr zamówienia publicznego: DPS/ZP/01/2017                                Nr zamówienia publicznego: DPS/ZP/01/2017

Nie otwierać przed dniem : 20.02.2017 roku, godz. 10:30

oraz 

Z:

1. Oferty nalezwegy składacs w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 

41- 200 Sosnowiec, ul. Jagiellonsska 2

Pokosj nr 131.

Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia 15.02.2017r. do godziny 10.00.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwroscone Wykonawcom.

3. Otwarcie ofert nastąpi z zachowaniem przepisosw art 86 Prawa Zamoswiens Publicznych w dniu 15.02.2017r. o

godzinie 10.30 na posiedzeniu jawnym w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

ul.  Jagiellonsska  2,  pokosj  132,  w  obecnossci  przybyłych  Wykonawcosw,  przez  Komisję  Przetargową  powołaną

Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellonsska 2.
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Na:

1. Oferty nalezwegy składacs w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 

41- 200 Sosnowiec, ul. Jagiellonsska 2

Pokosj nr 131

Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia 20.02.2017r. do godziny 10.00.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwroscone Wykonawcom.

3. Otwarcie ofert nastąpi z zachowaniem przepisosw art 86 Prawa Zamoswiens Publicznych w dniu 20.02.2017r. o

godzinie 10.30 na posiedzeniu jawnym w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

ul.  Jagiellonsska  2,  pokosj  132,  w  obecnossci  przybyłych  Wykonawcosw,  przez  Komisję  Przetargową  powołaną

Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellonsska 2.

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

Załącznik  do  pisma:  „Ekspertyza  Techniczna  Stanu  Ochrony  Przeciwpozwegarowej  Domu  Pomocy  Społecznej  nr  2  przy

ul. Jagiellonsskiej 2
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