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Wykonawcy

postępowania

przetargowego

nr 27/2013

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy

postępowania

nieograniczonego

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na dostawę wraz z montażem wewnętrznych

w

trybie

przetargu

drzwi przeciwpożarowych

klasy EI-30S.
W postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w

zakresie

jak

powyżej,

do Zamawiającego wpłynęły zapytania.
Na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z.

U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 ze zmianami)

- uprzejmie

wyjaśniam:
Pytanie

1. Z udostępnionej

dokumentacji

technicznej

ścianki aluminiowej

mają mieć

odporność ogniową w klasie E130. Prosimy o wyjaśnienie czy ścianki przy drzwiach mają mieć
taką samą odporność ogniową co drzwi?
Ścianki przy drzwiach maja mieć odporność EI30

Pytanie 2. Czy drzwi powyżej dolnych wypełnień mają być pełne czy przeszklone?
Drzwi powyżej dolnych wypełnień

maja być przeszkolone szkłem ogniochronnym

klasy El

30
Pytanie

3. Czy Zamawiający

wymaga

żeby naświetla

górne

boczne

były

pełne czy

przeszklone?
Naświetla górne i boczne maja być przeszklone szkłem ogniochronnym

klasy El 30

Pytanie4. Proszę o informację czy wszystkie drzwi p.poż. mają być przeszklone szkłem p.poż.
czy może drzwi mają być pełne?
Wszystkie

drzwi jak i naświetla

szkłem ogniochronnym

(górne i boczne) maja być powyżej

40cm przeszklone

klasy El 30, poniżej 40 cm pełne - płyta klasy El 30

Pytania 5. Czy RKZoznacza regulator kolejności zamykania drzwi?

Pytania 6. Proszę o podanie koloru drzwi, które będą wymieniane?
RAL 1015

Pytanie 7. Na rysunkach przegród EI30S nie ma zdefiniowanych

wypełnień,

za wyjątkiem

pozycji nr 1 - Płyta EI30 do wysokości 400mm. W związku z tym proszę o podanie, jakiego
rodzaju wypełnienia

należy zastosować we wszystkich przegrodach EI30S - czy ma to być

panel do wysokości 400mm, natomiast od wysokości 400mm szyba neutrlana?
Wszystkie drzwi

jak i naświetla

szkłem ogniochronnym

(górne i boczne) mają być powyżej

40cm przeszklone

klasy El 30, poniżej 40 cm pełne (płyta E130)

Pytanie 8. Jaki wymiar

min dla drzwi jednoskrzydłowych

określa Zamawiający?

Otwory

istniejące są mniejsze niż 1300mm x 2100mm
Wymiar min zgodny załącznikiem image 2-3.jpg

Pytanie 9. Załącznik nr 5 jest uszkodzony. Czy Zamawiający może jeszcze raz go udostępnić
Załącznik zostanie ponownie zamieszczony

Pytanie 10. Otwory
ze image-l

istniejące mają wymiar o szerokości ok. 2500mm.

Drzwi (zabudowy)

oraz image3-4 mają szer. 2200mm. Jaki wzór drzwi przewiduje

Zamawiający w

tych miejscach.
Wzór zgodny załącznikiem

Pytanie

11. Czy drzwi

na stronie internetowej.

(zabudowy)

mają

być mocowane

do

płytek

znajdujących

się

pozostają

bez zmian

są

na ścianach i sufitach.
Drzwi mają być mocowane do elementu konstrukcyjnego

Pozostałe zapisy specyfikacji
wiążące.

istotnych

warunków

zamówienia
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