Malbork, dnia 10.06.2020 r.
Znak sprawy: SP1 261.2.2020

Zapytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „dostosowanie
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku do obowiązujących wymogów
bezpieczeństwa pożarowego”.

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
Pytania z dnia 08.06.2020 r.

Pytanie 1.

W SIWZ w dziale 2.2 roboty dekarskie jest mowa o impregnacji ogniochronnej Pyrolakiem, w
obmiarze również jest to ujęte. Natomiast w dokumentacji brak informacji, czego ta impregnacja
ma dotyczyć.
Odpowiedź:
Impregnacja dotyczy nowych elementów drewnianych /wymiany/.

Pytanie 2.

W dokumentacji jest mowa o montażu okien oddymiających, natomiast na rzutach są
zamieszczone opisy dotyczące klap oddymiających, proszę o sprecyzowanie, co ma być
zainstalowane – klapy czy okna?
Odpowiedź:
Zainstalowane mają być klapy oddymiające - 150 x150 cm typu Mercor.

Pytanie 3.
W SIWZ jest mowa „Ścianka działowa oszklona na profilu aluminiowym z drzwiami dwuskrzydłowymi
oraz naświetlem łukowym w poziomie parteru - 9,43 m2”, w dokumentacji nie ma mowy o powyższej
ściance proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ścianka działowa oszklona na profilu aluminiowym z drzwiami dwuskrzydłowymi oraz naświetlem
łukowym w poziomie parteru - 9,43 m2 jest dodatkowym elementem do uzgodnienia z
zamawiającym.
Pytanie 4.
W dokumentacji jest mowa o wykonaniu przejść instalacyjnych przez strop między piwnicą a parterem
proszę o wskazanie ilości i rodzaju przejść do wykonania.
Odpowiedź:
Przejścia muszą być zabezpieczone do wymaganej odporności ogniowej np. materiałami Hilti
Pytanie 5.
Proszę o wskazanie głównego wyłącznika prądu, sprzed którego należy wykonać zasilenie central
oddymiania i p.poż?
Odpowiedź:
Zasilenie central oddymiania i p.poż. należy wykonać z rozdzielni na parterze budynku.
Pytanie 6.
Czy jednym obwodem można wykonać zasilenie wszystkich central oddymiających i p.poż, czy należy
do każdej wykonać oddzielną trasę kablową?
Odpowiedź:
Urządzenia będą wisiały w różnych lokalizacjach, zatem trudno będzie wykonać to na jednym
obwodzie. Należy do każdej wykonać oddzielną trasę kablową.
Pytanie 7.
W postanowieniu Wojewódzkiego Komendanta PSP jest mowa o powiadomieniu i weryfikacji alarmu
pożarowego po godzinach pracy obiektu. W dokumentacji brak jest rozwiązania, w jaki sposób ma być
realizowane powiadomienie wyznaczonych osób o alarmie pożarowym po godzinach pracy obiektu.
Proszę o wskazanie rozwiązania.
Odpowiedź:
Ponieważ nie jest to urządzenie certyfikowane, nie znalazło się w projekcie SSP. Proponuje się użycie
dowolnego komunikatora GSM np. firmy Satel GPRS A, GSM X.

Pytanie 8.

W dokumentacji jest mowa o instalacji ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego, jednakże jest również
mowa o tym, iż budynek jest wyposażony w instalację ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego. Proszę
o sprecyzowanie czy oświetlenie jest czy należy je zamontować.
Odpowiedź:
Szkoła posiada instalację ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego.

Pytanie 9.
W dokumentacji jest mowa o dostarczeniu dokumentacji w wersji elektronicznej – czy zamawiający
posiada dokumentację rysunkową w wersji elektronicznej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji elektronicznej.

Pytanie 10.
W dokumentacji na rzucie więźby dachowej jest informacja odnośnie wykonania odkrywki i wspólnego
ustalenia rozwiązania z projektantem. Czy zamawiający posiada wiedzę, jakiego rodzaju jest strop nad
ostatnią kondygnacją?
Odpowiedź:
Nie posiadamy wiedzy, jakiego rodzaju jest strop. Na etapie projektowania odkrywki nie wykonywano.
Dlatego przed realizacją wycinania otworu należy dokonać odkrywkę i ustalić sposób wykonania
wzmocnień.

