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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku do wymogÓw przepisów w zakresie

p.poż.

MiejskiZespół ŻłoUtów w Łodzi informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 roku wpłrynęło zapytanie dotyczące

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

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

z2OL5r,poz.2164zezm,) MiejskiZespółŻłoOtówwŁodziujawniatreŚĆzapytańiudzielaodpowiedzi:

,,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. W związku z otrzymanymi odpowiedziami w dniu dzisiejszym, ponownie prosimy o: podanie

szczegółowych obliczeń systemu oddymiania, wskazane w odpowiedziach pkt,: 3.3. do 3.10 STW|ORB nie

poruszają problemu pow. geometrycznych napowietzania co jest obligatoryjnym parametrem

w grawitaryjnym systemie oddymiania. Z uwagi na fakt, iż w pkt. 3.5 przywołują Państwo parametr 5%

pow. zutu klatki schodowej w celu określenia pow. czynnej okna należy przyjąĆ, że Zamawiający

posługuje się normą: PN-B-O2877-4 a tejże normie w pkt 3 ppK 6 jest wyraŹnie okreŚlone:

,,..Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietza powinna byĆ co najmniej o 300/o większa niż

suma powiezchni wszystkich klap dymowych...".

Wobec powyższego i braku takich obliczeń we wskazanvch oK. w odoowiedziach na wczeŚnieisze zadane

ovtanie PONOWNIE proszę o zamieszczenie pełnych obliczeń.

Jednocześnie nadmieniam, że pźyjęte rozwiązanie NIE JEST DOBMNE POPMWNIE co przedstawiają

szybkie obliczenia wykonane na bazie danych z przywołanychpnez państwa pkt. 3,9. i3.10:

Pow, geometryczna otworów oddymiających: 0,95 x L,4 x2 sztokien = 2,66 m2

Wymagana pow. geometryczna otworów napowietrzają o1chl 2,66 m2 + 307o = 3,458 m2

Wskazane w pCIekde napowietzanie dzwiami: L,20 x 2,00 zakładając wymiar w Świetle oŚcieżnicy 1,35

x 2,00 (pzyjmując po 7,5 cm na sknydło pomniejszające światło pzejŚcia) uzyskamy max. Ppow,

geometryczną: 1,35 x ż,00 = 2,7O m2

I wobec wymaganej: 3,458 m2 to 2,70 m2 jest, waftością za mała,

Wobec povqfszego wnosimy o POWMNE traktowanie zadawanych pytań i szanowanie Środków

publicznych wydawanych na ochronę przeciwpożarową.

2. W związku z otzymanymi odpowiedziami w dniu dzisiejszym prosimy o jednoznaczne okreŚlenie ile

siłowników na być na dnwiach napowietzających? Czy ma ich być po 2 szt na jedne drzwi? Czyli łącznie 4

szt?"



Odpowiedz:

1. Z pzedstawionych w zapytaniu wyliczeń wynika, że powiezchnia geometryczna wynosi 2,66m2, a powinna

urunosić 2.66 m2 x 0.52 = 1,38 m2. Tym samym powiezchnia geometruczna otworów na$lwietzajacych

wvnosi: 1.38m2 + 30o/o = 1.79 m2.

Zostało to określone w specyfikacJi technicznej w pkt. 3.9.: ,,,.,pfry kierunku otwierania skrzydła na zewnątz i

kącie = 45", wspr5łczynnik pzepĘwu wynosi CVo = 0,52".

,,Wskazane w proJekcie napowietzanie drzwiami L,2x2,00 zakładając wymiar w Świetle oŚcieżnicy 1,35 x ł00
(pny1muje się po 7,5 cm na skrzydle pomniejszające śrwiatło pzejścia) uryskamy max pow. geometrytrń

1, 35 x 2,00 = 2,70 m2" - Wskazane w pytaniu wyliczenia ę niespójne .

Wymiary stolarki dzwiowej podaje się w świetle ościeżnicy.

2. Należy zastosować po jednym siłowniku na każdych drzwiach, trn. po jednym na jednej paze dzwi,


