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Informacja dla Wykonawców nr 3  

  
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Wykonanie instalacji oddymiającej poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku A”  

Znak: AG.I.272.1.20.2011. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z zadanymi pytaniami udziela 

odpowiedzi:  

Pytanie nr 1 

W rozdziale „Wyłączniki pożarowe” jest mowa o lokalizacji wyłączników pożarowych przy wejściach. 

Czy należy rozumieć, że dotyczy to również przewiązki w osi 9-10? Czy stosowanie kilku wyłączników 

pożarowych nie spowoduje zagrożenie w postaci niekontrolowanych wyłączeń obiektu? 

Rozporządzenie dopuszcza stosowanie jednego wyłącznika w pobliżu wejścia głównego.  

Odpowiedź 

Budynek „A” posiada jedno wejście główne w osiach 13-14. 

 

Pytanie nr 2 

Brak jest lokalizacji na rysunkach wyłączników PPOŻ. W ciągu dalszym powyższego rozdziału jest 

mowa, że wyłącznik pożarowy nie powinien wyłączać instalacji wentylacji oddymiania i słusznie lecz na 

schemacie ZSR -a wyłącznik wyłącza zasilanie. Czy powinien być wykonany odrębny układ ZSR –a dla 

potrzeb wentylacji oddymiającej? 

Odpowiedź 

Brak wyłącznika pożarowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać wykonanie wyłącznika 

pożarowego umiejscowionego przy wejściu głównym do budynku „A”. 

 

Pytanie nr 3 



  
 

 

W rozdziale „Instalacja zasilająca wentylacji pożarowej i automatyki” jest mowa konieczności 

stosowania kabli ognioodpornych o PH120, dlaczego?? Zgodnie ze specyfikacją techniczną 54-14 

kable sterujące w systemach automatyki pożarowych powinny wytrzymywać w zależności od czasu 

działania systemu od PH0-PH30. Co do zasilania wentylatorów w pełni się zgadzamy powinno być 

PH120. 

Odpowiedź 

Wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

Pytanie nr 4 

Czy przypadkiem nie powinny stosowane być centrale zasilające i sterujące wentylacją oddymiającą 

typu OMEGA firmy MERCOR posiadające stosowne do tego celu certyfikaty CNBOP?? W projekcie 

sugeruje się sterowanie z poziomu rozdzielni głównej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wskazuje producenta systemu wentylacji oddymiania. 

 

Pytanie 5 

Rozdzielnia główna nie może odpowiadać za sterowanie elementami ochrony pożarowej jak 

przepustnicami nawiewnymi i wywiewnymi (rozumiemy, że mowa o klapach transferowych).  

Odpowiedź 

Zgodnie z projektem budowlanym za sterowanie odpowiada rozdzielnia wentylacji oddymiania. 

 

Pytanie 6 

W rozdziale „Instalacja czujników dymu” nic nie ma mowy o izolatorach zwarć, czy należy je pominąć 

w wycenie, tylko, że ze względu na budowę projektu muszą być tam zastosowane. Czy w obiekcie nie 

występują sufity podwieszane (brak informacji w opracowaniu) Czy występują Szachty energetyczne? 

Jeżeli tak to czemu n opracowaniu nie ma mowy o ich zabezpieczeniu? 

Odpowiedź 

W budynku „A” generalnie nie występują sufity podwieszane.  

Wykonawca podczas wizji lokalnej oraz projektant na etapie projektu i uzgodnień dobierze sposób i 

miejsce instalacji i elementów systemu wykrywania dymu w budynku „A”. 

 

Pytanie nr 7 



  
 

 

W rozdziale „Instalacja automatycznego sterowania silnikami i przepustnicami” wskazuje się, że 

sterowanie wentylatorami ma się odbywać z szafy zlokalizowanej w wydzielonym pożarowo miejscu. 

Skoro tak to brakuje wskazania miejsca takiego. Na rzucie piwnicy narysowana jest rozdzielnica 

(prawdopodobnie bo brak jej opisu) przy osi 16. Brak jest informacji czy to pomieszczenie 

architektonicznie jest przewidziane do wydzielenia pożarowego (brak drzwi). W opisie podana jest 

informacja o komunikacji szafy z systemem wykrywającym zadymienie i systemem sygnalizacji pożaru. 

Czy należy rozumieć, że poza  centralą sygnalizacji pożaru będą stosowane centrale oddymiające? 

Jeżeli jak to ile i gdzie oraz za jakie obszary będą odpowiadać? Brakuje informacji w jaki sposób będą 

oddymiane szyby windowe i czy w ogóle będą. 

Odpowiedź 

Wykonawca podczas wizji lokalnej oraz projektant na etapie projektu i uzgodnień dobierze sposób i 

miejsce instalacji systemu wentylacji oddymiania w porozumieniu z Zamawiającym.  

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

W projekcie budowlanym dodatkowo brakuje informacji o:  

- lokalizacji modułów sterujących klapami pożarowymi i transformatorowymi,  

- sterowaniu drzwiami wyjściowymi (ewakuacyjnymi) z poziomu systemu SSP, w czyich kosztach jest 

automatyka i/lub wymiana drzwi z napędem,  

- scenariusza pożarowego jest jedynie ( nieopisany ) algorytm działania systemu, 

- informacji czy sygnalizatory powinny uruchamiać się w strefach gdzie został wykryty pożar czy w 

całości budynku,  

- brak sygnalizatora zewnętrznego,  

- współdziałania pomiędzy centralą sygnalizacji pożaru a centralami oddymiającymi (w sterowaniu 

wentylacją powinny być centrale wyposażone we własne czujki i przyciski oddymiające), 

- brak uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. 

Odpowiedź  

Wykonawca podczas wizji lokalnej oraz projektant na etapie projektu i uzgodnień dobierze sposób i 

miejsce instalacji elementów systemu wentylacji oddymiania w porozumieniu z Zamawiającym. 

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 



  
 

 

W informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 25.07.2011 Zamawiający informuje, iż „ogranicza wykonanie 

wentylacji mechanicznej do obszaru jednej klatki (zgodnie z przedmiarem)” proszę o precyzyjne 

określenie której części budynku dotyczy zamówienie od osi 2 do osi 10 lub od osi 11 do 22. Czy 

realizacja części instalacji wentylacyjnej powoduje wyłączenie z realizacji części robót w branży 

elektrycznej i budowlanej? Jeśli tak to proszę precyzyjnie określić jakie elementy nie wchodzą w zakres 

zadania.  

Odpowiedź 

Zamówienie dotyczy realizacji instalacji wentylacji oddymiania części budynku „A” w osiach 11 do 22. 

Roboty budowlane występują w zakresie wykonywanej instalacji i wentylacji. 

Roboty elektryczne z wyłączeniem: 

- wyposażenia szafy wentylacji oddymiania dla części nierealizowanej w tym zamówieniu,  

- okablowania zasilającego i sterowania dla części nierealizowanej w tym zamówieniu. 

 

Pytanie nr 10 

W projekcie budowlanym w części wentylacyjnej na rysunku W2 Rzut parteru jest pieczątka 

Rzeczoznawcy do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, o treści „zgodność projektu z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam z uwagami w zakresie opracowania”. Proszę o 

udostępnienie uwag rzeczoznawcy. 

Odpowiedź 

Uwagi dotyczą odstępstwa od tworzenia przedsionków przeciwpożarowych przy projektowaniu 

wydzielania klatek schodowych od korytarzy i przejść ewakuacyjnych – zgodnie z postanowieniem 

Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę? Czy złożenie dokumentów o pozwolenie jest po 

stronie Wykonawcy? Jeśli Zamawiający posiada pozwolenie lub już złożył dokumenty to czy obejmuje 

ono całość zadania zgodnie z projektem wentylacyjnym czy tylko część zgodnie z informacją dla 

Wykonawców nr 2 z dnia 25.07.2011. Jeśli pozwolenie już jest to proszę o udostępnienie decyzji. 

Odpowiedź 

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę- załącznik do Informacji nr 3. 

 

Pytanie nr 12 



  
 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie pionów wentylacyjnych na zewnątrz po elewacji 

budynku? Waga pionów wentylacyjnych o długości 30 metrów ma wymiar w tonach. Czy Zamawiający 

posiada projekt konstrukcyjny zawieszenia i technologię mocowania kanałów do elewacji? Jeśli tak to 

proszę o udostępnienie. Jakim materiałem należy wykańczać zabudowę?  

Odpowiedź 

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę i Wykonawca podczas wizji lokalnej oraz projektant na 

etapie projektu i uzgodnień dobierze sposób i miejsce instalacji elementów systemu wentylacji 

oddymiania w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta urządzeń na innego niż w projekcie budowlanym? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wskazuje producenta systemu wentylacji oddymiającej. 

 

Pytanie nr 14 

Czy zamawiający dopuszcza inny przebieg ciągów wentylacyjnych pionowych i poziomych niż 

zaproponowane w udostępnionym Projekcie budowlanym? 

Odpowiedź 

Dopuszcza pod warunkiem – uzyskania uzgodnień w projekcie wykonawczym. 

 

 

 

 

 


