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DoĘczy: Przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie

p.poż.

Miejski Zespół Złobków w Łodzi informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku wpĘnęło zapytanie doĘczące

przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogów pnepisów w zakresie p.poż,

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U,

z żOtS r, poz. 2164 ze zm.) Miejski Zespół Żłonrów w Łodzi ujawnia treść zapytań i udziela odpowiedzi:

,,W związku z wieloletnim doświadczeniem i specyfiką Naszej firmy a w szczególności z koniecznością wykonania prac

zgodnie z obowiązującymi pzepisami i normami - wskazanymi w SIWZ oraz projekcie Umowy proszę o udzielenie

odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytanie:

1. Proszę o zamieszczenie części opisowej do zamieszczonej dokumentacji rysunkowej - dla obydwu żłobków - w
szczególności w zakresie doĘcząrym obliczeń i sposobu doboru urządzeń systemu oddymiania (okien

oddymiających i drzwi napowietzająrych), Brak tego opisu i obliczeń nie pozwolą na wykonanie ofeĘ w
sposób rzetelny,

Proszę o potwierdzenie, że drzwi napowietnające w obydwu żłobkach mają byĆ otwierane ceĄfikowanym

siłownikiem do dzwi. Proszę o doprecyzowanie ilości sztuk tych napędów na każdym żłobku",

Odpowiedz pytanie nr 1:

Część opisowa dokumentacji znajduje się w specyfikacji technicznej rozdział 3, Opis rozdziału 3 pkt 3.3. - pkt 3.10, jest

opisem analogicznym do zastosowania w obydwu budynkach. Zasady dotyczące obliczeń i opis sposobu oddymiania

został umieszczone w rozdziale 3 specyfikacji technicznej w pK 3.6. - pK. 3.10.

Odpowiedz pytanie nr 2:

Dnwi napowietrzające mają być otwierane ceffikowanym siłownikiem. Ilość napędów w każdym ze żłobków została

wskazana w rozdziale 3 specyfikacji technicznej w pK. 3.10, - sterowanie otwarciem skzydła - dwa siłowniki mcr - S

08-450 z konsolami, dodatkowo włącznik pracy równoległej, elektrorygiel. Opis rozdziału 3 pkt 3.3, - pkt 3.10. jest

opisem analogicznym do zastosowania w obydwu budynkach,
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