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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:
Proszę o jednoznaczna odpowiedz
Pyt. 1 Czy otwory

na pytania z powodu sprzeczności odpowiedzi.

pod nową ślusarkę aluminiową

przeciwpożarową

są wystarczające?

Czy nie należy rozkuwać otworów?
Pyt. 2. Jaki wymiar

min dla drzwi jednoskrzydłowych

określa Zamawiający?

Otwory

istniejące są mniejsze niż 1300mmmx2100mm
Pyt. 3. Czy sposób obróbki

drzwi w miejscach gdzie znajdują się płytki ma być tak

wykonany jak drzwi zrealizowane wcześniej (bez naruszenia istniejących płytek)

Odpowiedź
l.W

miejscach, w których

zdemontować

znajdują się ościeża drewniane

a następnie

wykonać

pod ten otwór

(8szt.),

stolarkę.

należy te ościeża

Obrobić te miejsca w

sposób nawiązujący do otoczenia.
2.W miejscach, w których znajdują się płytki ceramiczne (8szt), należy zlicować stolarkę z
płytkami (bez ich demontażu, chyba że się uszkodzi) a jeśli napotka się wolną przestrzeń
pomiędzy

płytkami

a ścianą należy wypełnić

ogniochronną odpowiadającą
3.W

parametrowi

tę

przestrzeń

wraz z istniejącą obróbką

stolarkę (drzwi jednoskrzydłowe)
Jeśli zajdzie taka

potrzeba

nawiązujący do otoczenia.

płytami

(3szt.) należy istniejące

GK a następnie

o min wymiarze w świetle otworu

należy

masą

EI30

przypadku miejsc gdzie znajdują drzwi jednoskrzydłowe

drzwi zdemontować

poliuretanową

rozkuć

otwór.

Obrobić

te

zamocować

(przejścia) 100 cm.
miejsca

w sposób

2. Prosimy

o informację

zapobiegający

czy drzwi

uderzeniu,

i naświetla

jak również

mają

oznaczenia

posiadać

na drzwiach

pas matowego

szkła

pchać, ciągnąć, drzwi

przeciwpożarowe
Odpowiedź
Proszę o uwzględnienie
pchać" i "ciągnąć"

podczas wyceny oznakowania BHP na drzwiach ( fluorescencyjne"

). Drzwi i naświetla

mają posiadać pas matowego

szkła zgodnie z

przepisami.
3. Czy w posadzce mają by ć zamontowane

odbojniki

zapobiegające

uderzeniu

drzwi

o ścianę?
Odpowiedź
Proszę podczas wyceny uwzględnić montaż odbojników

(tylko na skrzydle czynnym) do drzwi

o dużym natężeniu ruchu.
4. Czy skrzydło

bierne

w drzwiach

dwu

skrzydłowych

ma być wyposażone

w rygiel

automatyczny?
Odpowiedź
Tak
5. Czy obrobione ościeża mają być pomalowane?
Odpowiedź
Tak
Informacja dodatkowa
Proszę o zastosowanie

klamek z trzpieniem

(długim) przez całą klamkę, szyld podłużny,

klamka wzmocniona do drzwi o dużym natężeniu ruchu o jakości odpowiadającej

warunkom

gwarancji (stal nierdzewna)

Pozostałe zapisy specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

pozostają

bez zmian

wiążące.
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