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do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane w przedmiocie dostosowanie budynku pawilonu pulmonologicznego – zakaźnego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez budowę windy szpitalnej. 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1 
W dokumentacji projektowej – opis techniczny architektury, pkt 9 (podział obiektu na strefy pożarowe) 
występuje m.in. zapis „…z wydzielonych stref zachodzi konieczność wykonania brakujących wyjść z korytarza 
do klatek schodowych znajdujących się końcach szpitala, które stanowić będą główną drogę ewakuacji, należy 
również wykonać poszerzenia biegów klatek schodowych poprzez wyburzenie istniejących balustrad 
betonowych i wykonanie nowej barierki stalowej zamontowanej w duszy klatki..” 
Czy zapis dotyczy wszystkich czterech klatek schodowych ? Jeżeli nie to proszę wskazać których. 
Z jakiego materiału wykonać nową barierkę (stal zwykła czy chromonikiel) 
Odpowiedź: Zapis dotyczy jedynie dwóch klatek schodowych umiejscowionych przy ścianach szczytowych 
budynku (elewacja północno – wschodnia i elewacja południowo - zachodnia). 
Barierki należy wykonać ze stali chromoniklowej. 
 
* Pytanie nr 2 
W związku z koniecznością wydzielenia stref w opracowaniu projektu oddymiania klatek schodowych na 
rysunku nr 15 i 17 widnieją nowe drzwi (prawdopodobnie o odporności ogniowej). Proszę o sprecyzowanie 
odporności ogniowej przedmiotowych drzwi określenie wypełnienia skrzydeł oraz których klatek dotyczą 
przywołane powyżej rysunki. 
Nadmieniam ze w Państwa  „pomocniczym kosztorysie” nie ma żadnej pozycji która mówiłby o wyżej 
przywołanych robotach (przede wszystkim brak opisanych drzwi p.poż) 
Odpowiedź: W kalkulacji należy wycenić poniżej określone drzwi p-poż. oraz niezbędne roboty budowlane. 
 
Klatka K1 ściana szczytowa – od strony elewacji południowo- zachodniej 
Parter 

• Drzwi z pomieszczenia nr 47 (komunikacja) do pomieszczenia nr 48 (kuchnia) wykonać jako drzwi o 
odporności ogniowej EI30 okleinowane okleiną w kolorze orzech( lub podobnym) z ościeżnica 
metalową np. firmy Porta lub równoważne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz odpowiedni do 
rodzaju i ciężaru drzwi. 

• Drzwi pomiędzy pomieszczeniami 47 (komunikacja) a 44 (komunikacja) wykonać jako drzwi 
aluminiowe w kolorze białym o odporności ogniowej EI 30. Dolną kwaterę wykonać z panelu w 
kolorze drzwi, górna kwatera przeszklona szkłem przeźroczystym z nalepionymi pasami folii matowej 
w odstępie 2-3 cm. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

• Drzwi z pomieszczenia nr 47 (komunikacja) do pomieszczenia nr 46 (pom. techniczne) wykonać jako 
drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą metalową. Drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

I Piętro 
• Drzwi z pomieszczenia 101 (komunikacja) do pomieszczenia nr 136 (szatnia personelu) należy 

zamurować a następnie otynkować i pomalować w kolorze ścian. 



SPZOZ/SAN/ZP/35/2014                                         Strona 2 z 4 

• Drzwi z pomieszczenia 101 (komunikacja) do pomieszczenia nr 102 (komunikacja) wykonać jako 
drzwi aluminiowe w kolorze białym o odporności ogniowej EI 30. Dolną kwaterę wykonać z panelu w 
kolorze drzwi, górna kwatera przeszklona szkłem przeźroczystym z nalepionymi pasami folii matowej 
w odstępie 2-3 cm. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

•  Drzwi z pomieszczenia nr 101 (komunikacja) do pomieszczenia nr 103 (gabinet zabiegowy) wykonać 
jako drzwi o odporności ogniowej EI30 okleinowane okleiną drewnopodobną w kolorze orzech( lub 
podobnym) z ościeżnica metalową np. firmy Porta lub równoważne. Drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

 
Klatka K2 ściana szczytowa – od strony elewacji północno - wschodnia 
Parter 

• Drzwi z pomieszczenia nr 21 (komunikacja) do pomieszczenia nr 19 (komunikacja) wykonać jako 
drzwi o odporności ogniowej EI30 okleinowane okleiną drewnopodobną w kolorze orzech( lub 
podobnym) z ościeżnica metalową np. firmy Porta lub równoważne. Drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

• Drzwi z pomieszczenia nr 21 (komunikacja) do pomieszczenia nr 23 (brudownik) wykonać jako drzwi 
o odporności ogniowej EI30 okleinowane okleiną drewnopodobną w kolorze orzech( lub podobnym) z 
ościeżnica metalową. np. firmy Porta lub równoważne. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz 
odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

• Drzwi pomiędzy pomieszczeniami 21 (komunikacja) do pomieszczenia nr 22 (komunikacja) wykonać 
jako drzwi aluminiowe w kolorze białym o odporności ogniowej EI 30. Dolną kwaterę wykonać z 
panelu w kolorze drzwi, górna kwatera przeszklona szkłem przeźroczystym z nalepionymi pasami folii 
matowej w odstępie 2-3 cm. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz odpowiedni do rodzaju i 
ciężaru drzwi. Przy wykonywaniu otworu na drzwi należy również przełożyć grzejnik c.o. wraz z 
instalacją na ścianę obok. 

• Drzwi z pomieszczenia nr 21 (komunikacja) do pomieszczenia – zejście do piwnicy wykonać jako 
drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą metalową. Drzwi poszerzyć do szerokości  
80/200. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi.  

I Piętro 
• Drzwi z pomieszczenia 119 (komunikacja) do pomieszczenia nr 107 (komunikacja) wykonać jako 

drzwi aluminiowe w kolorze białym o odporności ogniowej EI 30. Dolną kwaterę wykonać z panelu w 
kolorze drzwi, górna kwatera przeszklona szkłem przeźroczystym z nalepionymi pasami folii matowej 
w odstępie 2-3 cm. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

•  Drzwi z pomieszczenia nr 119 (komunikacja) do pomieszczenia nr 118 (kuchnia czysta) wykonać jako 
drzwi o odporności ogniowej EI30 okleinowane okleiną drewnopodobną w kolorze orzech( lub 
podobnym) z ościeżnica metalową np. firmy Porta lub równoważne. Drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 

 
 
* Pytanie nr 3 
W pomocniczym kosztorysie nie wspomniano o wykonaniu uszczelnień przejść przewodów i rur izolacyjnych 
przez ścianę. 
Odpowiedź: Przejścia przewodów i rur instalacyjnych przez ściany należy zabezpieczyć do odporności EI 60 
specjalnymi masami ogniochronnymi np. HILTI a na przejściach rur PCV i PE zamontować po obu stronach 
przegrody specjalne kołnierze uszczelniające   (opis w projekcie na dole strony nr 9). 
 
* Pytanie nr 4 
Proszę o odpowiedź po czyjej stronie leży wyposażenie obiektu w znaki ewakuacji ochrony przeciwpożarowej, 
gaśnice oraz opracowanie instrukcji, bezpieczeństwa pożarowego. 
Odpowiedź: Wyposażenie obiektu w znaki ewakuacji ochrony przeciwpożarowej, gaśnice oraz opracowanie 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego leży po stronie Zamawiającego. 
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* Pytanie nr 5 
Proszę o wskazanie w jaki sposób rozwiązać wentylacje maszynowni (w projekcie brak rozwiązania) 
Odpowiedź: Wentylację maszynowni należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie technicznym (punkt nr 7 
str. 8) 
 
* Pytanie nr 6 
Z uwagi na to, że system odymiania ma za zadanie chronić ludzkie życie, każdy z jego elementów poddawany 
jest restrykcyjnym badaniom, które potwierdzają certyfikaty. Zastosowanie nieprzecertyfikowanego okna które 
jest urządzeniem oddymiającym stwarza realne niebezpieczeństwo że okno nie zadziała w przypadku pożaru. 
Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić nowe okna oddymiające zgodnie z dokumentację szt. 4 oraz okna 
napowietrzające szt. 2 wraz z ich zamontowaniem (roboty budowlane) i urządzeniami wymienionymi w pkt 
1.1.2 i 1.2.3 projektu.   
 
* Pytanie nr 7 
Czy istniejące okna przewidziane do oddymiania posiadają odpowiednie certyfikaty i są zgodne z wymogami 
standardu PN-EN12101-2 (systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Część 2: wymagania techniczne 
dotyczące klap dymowych)? 
Odpowiedź: Okna powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać standardy wg PN-EN12101-2. 
 
* Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek XI SIWZ w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
dotyczący realizacji w ostatnich 5 latach  co najmniej jednego zamówienia polegającego na montażu windy 
szpitalnej lub osobowej na kwotę co najmniej 200 000 PLN brutto poprzez realizację w ostatnich 5 latach co 
najmniej jednego zamówienia polegającego na montażu w ramach jednego zadania inwestycyjnego kilku wind 
osobowych na kwotę łączną co najmniej 200 000,00 PLN brutto. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 9 
Prosimy Zamawiającego o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do montażu przy realizacji 
zadania. 
Odpowiedź: Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 
 
* Pytanie nr 10 
W związku z planowaną w przyszłości rozbudową, prosimy podać jaka będzie poziom posadzki w przyszłości. 
Od wartości tej zależne jest zarówno zamówienie dłuższego siłownik, jak również obliczenie czy taki 
przedłużony siłownik zmieści się w budowanym szybie windowym ? 
Odpowiedź: W stosunku do istniejącego poziomu I kondygnacji (Oddział Pulmonologii) należy dodać 
wysokość 3,70m. Po uzgodnieniu z projektantem będzie to poziom przyszłej posadzki dobudowanego oddziału. 
 
* Pytanie nr 11 
W opisie windy pojawił się zapis o drzwiach o odporności ogniowej EI60 dotyczącej drzwi w kabinie. Ponieważ 
takie rozwiązanie nie jest stosowane w windach i nie występuje w sprzedaży na rynku jako ogólnie dostępne, 
prosimy o wyjaśnienie czy to błąd zapisu, czy Zamawiający żąda takiego wykonania.  
Odpowiedź: Należy wykonać drzwi szybowe (przystankowe) o odporności ogniowej EI 60. 
 
* Pytanie nr 12 
Jako maszynownia dźwigu wskazana została szafę sterująca, dla której (z uwagi na duży udźwig dźwigu) 
przewidziano zbyt mało miejsca. W związku z powyższy prosimy o wskazanie innej lokalizacji szafy lub 
wyznaczenie oddzielnego pomieszczenia na maszynownie. 
Odpowiedź: Istniejącą maszynownię na parterze budynku należy powiększyć poprzez rozbudowanie ściany 
działowej (przedłużenie ściany istniejącej. Na środku tej ściany należy wykonać otwór drzwiowy do 
zamontowania drzwi.  
Drzwi do maszynowni wykonać jako drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą metalową w 
kolorze orzech( lub podobnym) z ościeżnica metalową np. firmy Porta lub równoważne. Drzwi należy 
wyposażyć w samozamykacz odpowiedni do rodzaju i ciężaru drzwi. 
 
* Pytanie nr 13 
W opisie pojawił się zapis dotyczący konieczności zastosowania chłodnicy do oleju. Jednak rozwiązanie takie 
jest niezmiernie rzadko stosowane na rynku, z uwagi na jego małą wydajność, która nie poprawia znacząco 
ilości startów na godzinę i konieczność odprowadzenia ciepła z chłodnicy na zewnątrz budynku. Ponieważ 
chłodnica zajmuje dużo miejsca potrzebna jest do tego dobrze wentylowana maszynownia z kanałem 
wyprowadzonym na zewnątrz budynku i nie można chłodnicy zamontować jak w proponowanym projekcie w 
szafie. Prosimy o informacje czy Zamawiający podtrzymuje tan zapis, a jeżeli tak to prosimy o wskazanie 
miejsca gdzie chłodnica zostanie zamontowana. 
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Odpowiedź: Chłodnicę oleju należy zamontować w powiększonym pomieszczeniu maszynowni windy. 
Odprowadzenie ciepła z chłodnicy należy wykonać na zewnątrz budynku poprzez kanał wentylacyjny. Kanał 
należy wykonać w ścianie zewnętrznej budynku i zakończyć żaluzją mechaniczną uruchamianą w przypadku 
załączenia się wentylatora chłodnicy oleju. 
 
* Pytanie nr 14 
Ponieważ w windach hydraulicznych stosuje się prędkości na poziomie od 0,45 do 0,6 m/s, prosimy o 
wyjaśnienie dlaczego prędkość windy zaproponowano w niestandardowej prędkości 0,3 m/s.  
Odpowiedź: W wycenie windy hydraulicznej należy uwzględnić prędkość jazdy na poziomie 0,45 m/s. 
 

 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie oraz w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


