
  

Frombork, dnia 26.03.2020 roku 
 
 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
Odpowiedzi na pytania 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie budynku 
Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p. poż. – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawia pytania wraz z 
odpowiedziami: 
 
1. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem kolorystyki. 
Odpowiedź: 
W związku z brakiem projektu wykonawczego, proponowana jest wizja lokalna jak również odtworzenie 

kształtu  ( wyglądu ) obecnie występującej stolarki drzwiowej i okiennej. Obowiązuje kształt okna i drzwi wg 

rys. Przekrój A – A.  

Kolorystyka stolarki -  okna kolor biały,  jak dotychczas. Drzwi kolor calvados, olcha  bądź zbliżony. 
 
2. Proszę o doprecyzowanie z czego mają być drzwi EI30 S200, EI30 i EI 60 – w projekcie arch. Bud jest 

zapis: „Zaleca się zastosowanie stolarki firm: ALUPROF S.A. („okna i drzwi przeciwpożarowe) co sugeru-
je stolarkę aluminiową w przedmiarach natomiast w poz. 4, 12, 13, 14, 27 i 44 jest mowa o drzwiach sta-
lowych pełnych lub jak w pozycji 13 przeszklonych czy w poz. 14 brak jest jakiejkolwiek informacji o wy-
pełnieniu. Wobec powyższego proszę o dokładny opis czy aluminiowe czy stalowe a jak przeszklone to 
czy cało szklane czy w jakimś fragmencie? 

Odpowiedź: 
Drzwi p.poż. do pomieszczenia biurowego i w łączniku aluminiowe przeszklone wg np. firmy ALUPROF   
S.A. lub równorzędne.  W pozostałych pomieszczeniach drzwi p.poż. stalowe lub aluminiowe. Obowiązuje 
rysunek Przekrój A – A. 
 
3. Proszę o doprecyzowanie że wskazane na rysunkach wymiary 90x200 to wymiary w świetle przejścia. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującymi WT wymiary np. 90x200 to wymiary w świetle przejścia. 
 
4. Proszę o jednoznaczne wskazanie ilości okien oddymiających i ich wymiarów. Na rzucie poddasza rys. 

Nr 5 są po dwa okna 74x140 cm na klatce a  na rys. nr 10  „Elewacje” jest jedno okno 94x140 cm w opi-
sie i przedmiarach również. 

Odpowiedź: 
Na każdej klatce schodowej ma być zamontowane po jednym  oknie dachowym oddymiającym o wymiarach 
94/140 i powierzchni czynnej 0,65 m2 
 
5. W dokumentacji nie ma obliczeń do grawitacyjnego systemu oddymiania. Jest tylko dobrane okno oddy-

miające i mowa o napowietrzaniu automatycznym drzwiami. Czy należy rozumieć że został sprawdzony 
warunek pow. czynnych 5% i geometrycznych napowietrzania? Ma to znaczenie ponieważ zgodnie z za-
pisami umowy Wykonawca ma opracować dok. Powykonawczą i chciałby wiedzieć czy będzie musiał 
wprowadzać zmiany, które będą podlegały uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. 

Odpowiedź: 
Rzeczoznawca ds. p.poż dokonujący uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego dokonał spraw-
dzenia warunku powierzchni czynnej 5 % i powierzchni geometrycznych napowietrzania. 
 
6. Czy zamawiający dysponuje przedmiarem do instalacji hydrantowej? 
Odpowiedź: 
Przedmiar do instalacji hydrantowej znajduje się na stronie BIP Powiatu Braniewskiego z dokumentami    
zapytania ofertowego, w pliku Załącznik nr 9 do SIWZ cz. 2, nazwa zarchiwizowana pliku „POWIATOWY  
DOM DZIECKA FROMBORK ETAP II bez cen” 
 
7. W projekcie inst. hydrantowej jest zapis w pkt. 15 Uwagi końcowe – „Według wytycznych Wodociągów 

Fromborskich ilości zużytej wody na cele p.poż. rejestrować będzie wodomierz elektromagnetyczny firmy 
SENSUS model iPERL DN40 zamontowany w konsoli wodomierzowej firmy EVE. Wodomierz nie został 
zainstalowany przy wykonaniu pierwszego etapy instalacji, stąd należy zainstalować go w czasie realiza-



  

cji etapu II” – proszę o potwierdzenie, że ten zakres jest objęty aktualnym postępowaniem przetargowym i 
czy należy go wycenić. Czy Wykonawca może wycenić inny zestaw pomiarowy innego producenta? 

Odpowiedź: 
Wymieniony zakres jest objęty aktualnym postępowaniem przetargowym i należy go wycenić. Przy wycenie 
proszę stosować się do wytycznych podanych w projekcie t.j. wycenić zestaw pomiarowy wg wytycznych 
podanych przez Wodociągi Fromborskie. 
 
8. W związku z zapisem w proj. Inst. Hydrantowej pkt.7, prosimy o podanie, w których miejscach i na jakich 

długościach projektant zakłada prowadzenie rurarzu natynkowo a gdzie podtynkowo? 
Odpowiedź: 
W punkcie 6 projektu instalacji hydrantowej jest zapis: „Instalację wodociągową p.poż. zaprojektowano jako 
natynkową.”  stąd założono wykonanie instalacji w taki sposób. Projektant nie zakłada prowadzenia rurarzu 
podtynkowo. 
 
 

            Z poważaniem  
 

          /-/ Grzegorz Bebłowski 
 


