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Zapytanie do postępowania: „BUDOWA SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS 
SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C – 

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW 
PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - II ETAP” 

 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
1.Proszę o sprecyzowanie zagadnienia : - „Oddzielenie stref pożarowych ścianą ogniową w 
budynku B” 

 
W dokumentacji projektowej str 22 jest paragraf o następującej treści:  
 
„Oddzielenie stref pożarowych ściana ogniową 
 
W budynku B w miejscu jak na rysunku zaprojektowano ścianę oddzielenia 
pożarowego. Zaprojektowano ścianę g-k o odporności ogniowej REI120 wypełnioną wełna 
mineralną z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej ogniowej o grubości 10 cm. Należy 
zastosować systemowe, certyfikowane, o gwarantowanej odporności ogniowej, rozwiązania 
dowolnego systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczegóły sposobu montażu i 
uszczelnienia połączeń między płytami g-k oraz połączenia z istniejąca ścianą. 
 
W ścianie zaprojektowano drzwi o odporności ogniowej EIS60. Drzwi wykładane na 
ścianę tak, aby podczas normalnego użytkowania mogły być w pozycji otwartej. Drzwi 
wyposażone w samozamykacze. Należy zwrócić szczególna uwagę na przeglądy 
samozamykaczy, które będą zazwyczaj w pozycji otwartej tak, aby ich zachowały sprawność 
techniczną.” 
 
Proszę o sprecyzowanie iż mowa jest w tym paragrafie o rysunku nr. B-05 opisanym w 
dokumentacji przetargowej jako plik „ Poddasze B.pdf” 
 
1a.Jednocześnie proszę o sprecyzowanie kwestii drzwi – czy mowa jest o drzwiach 
dwuskrzydłowych na kondygnacjach:  II piętro, I piętro, parter, niski parter ?  
 
2. Drzwi ewakuacyjne budynek C – proszę o sprecyzowanie iż dotyczy to tylko nowych drzwi 
zewnętrznych dwuskrzydłowych w miejscu istniejącego okna, ponieważ w przedmiarze jest 
jeszcze mowa o drzwiach wewnętrznych. 
3.Wydzielenia pożarowe budynek C – w dokumentacji załączonej do dokumentacji 
przetargowej brak jest rozwiązań dotyczących wydzielenia pożarowego dla budynku C, na 
stronie 17 jest tylko zakres opracowania dla budynku C. Natomiast w przedmiarze jest mowa o 
montażu drzwi i witryn oraz demontażu ścian. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac dla tego 
punktu.  
4.Montaż elektrotrzymaczy w drzwiach w pozycji otwartej (wyłożone na ścianę) przy 5 
sztukach drzwi w budynku B w klatkach schodowych K1 i K2 – proszę o wskazanie o których 
drzwiach mowa ponieważ w klatkach schodowych występuje więcej drzwi niż 5 szt.  
5.W jaki sposób mają być zwalniane drzwi z elektrotrzymaczy podczas pożaru?  

 



 
 
 

 
Odpowiedź na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego 
prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I (bez negocjacji) pn. „BUDOWA 

SYSTEMÓW BEZP. POŻAR. W DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE DLA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH B I C – PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH B I C DO WYMOGÓW PRZEPISÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ - II ETAP” 

 
 
1.Proszę o sprecyzowanie zagadnienia : - „Oddzielenie stref pożarowych ścianą ogniową w 
budynku B”. W dokumentacji projektowej str 22 jest paragraf o następującej treści:  
 
„Oddzielenie stref pożarowych ściana ogniową 
W budynku B w miejscu jak na rysunku zaprojektowano ścianę oddzielenia 
pożarowego. Zaprojektowano ścianę g-k o odporności ogniowej REI120 wypełnioną wełna 
mineralną z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej ogniowej o grubości 10 cm. Należy 
zastosować systemowe, certyfikowane, o gwarantowanej odporności ogniowej, rozwiązania 
dowolnego systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczegóły sposobu montażu i 
uszczelnienia połączeń między płytami g-k oraz połączenia z istniejąca ścianą. 
W ścianie zaprojektowano drzwi o odporności ogniowej EIS60. Drzwi wykładane na 
ścianę tak, aby podczas normalnego użytkowania mogły być w pozycji otwartej. Drzwi 
wyposażone w samozamykacze. Należy zwrócić szczególna uwagę na przeglądy 
samozamykaczy, które będą zazwyczaj w pozycji otwartej tak, aby ich zachowały sprawność 
techniczną.” 
Proszę o sprecyzowanie iż mowa jest w tym paragrafie o rysunku nr. B-05 opisanym w 
dokumentacji przetargowej jako plik „ Poddasze B.pdf” 
 
Odpowiedz: Nie, w tym paragrafie nie ma mowy wyłącznie o rysunku B-05. Strefa 
pożarowa przedziela budynek na dwie części na całej wysokości budynku: oznacza to, że 
na wszystkich kondygnacjach. Podział na strefy pożarowe musi spełniać wymagania 
zawarte w rozporządzeniu: warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie przywołanym jako podstawa projektowania na wstępie projektu. 
 
1a.Jednocześnie proszę o sprecyzowanie kwestii drzwi – czy mowa jest o drzwiach 
dwuskrzydłowych na kondygnacjach:  II piętro, I piętro, parter, niski parter ?  
 
Odpowiedz: Wymagana odporność ogniowa EIS30 dotyczy  wszystkich drzwiach na 
granicy strefy pożarowej budynku B dzielącej budynek na dwie części na kondygnacji -, 
parteru, 1-go i 2-go piętra. 
 
2.Drzwi ewakuacyjne budynek C – proszę o sprecyzowanie iż dotyczy to tylko nowych drzwi 
zewnętrznych dwuskrzydłowych w miejscu istniejącego okna, ponieważ w przedmiarze jest 
jeszcze mowa o drzwiach wewnętrznych. 

 
Odpowiedz: Drzwi do budynku C 100+40/200 są drzwiami zewnętrznymi, 
zaprojektowanymi w miejscu istniejące okna, ale w budynku C występują jeszcze inne 
drzwi, o różnych parametrach - zgodnie z projektem. 



 
 
3.Wydzielenia pożarowe budynek C – w dokumentacji załączonej do dokumentacji przetargowej 
brak jest rozwiązań dotyczących wydzielenia pożarowego dla budynku C, na stronie 17 jest tylko 
zakres opracowania dla budynku C.  
Natomiast w przedmiarze jest mowa o montażu drzwi i witryn oraz demontażu ścian. 
Proszę o doprecyzowanie zakresu prac dla tego punktu.  
 
Odpowiedz: Zakres prac dotyczący budynku C jest pokazany na rysunku C10, C11,C12, 
C13 opisany w opisie technicznym, zawarty w przedmiarach. 
10. Wydzielenie pożarowe budynek C Lp. 7, 10, 12, 18, 22 i 23 
11. Drzwi ewakuacyjne budynek C Lp. 14 i 19 
 
 
4.Montaż elektrotrzymaczy w drzwiach w pozycji otwartej (wyłożone na ścianę) przy 5 
sztukach drzwi w budynku B w klatkach schodowych K1 i K2 – proszę o wskazanie o których 
drzwiach mowa ponieważ w klatkach schodowych występuje więcej drzwi niż 5 szt.  
 
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami w przedmiarze.  
Wydzielenie klatki schodowej K 1 budynek B 
Lp. 4. Drzwi kondygnacja – 1 KL1/komunikacja, EI30, 90+30/200, Aluminiowe, oszklone 
drzwi wyposażone w elktrotrzymacze utrzymujące drzwi w pozycji otwartej sztuk 2 
Lp. 2 Drzwi kondygnacja -1, EI 30, 90/200, drewniane, oszklone, wyposażone w 
wyposażone w elktrotrzymacze utrzymujące drzwi w pozycji otwartej sztuk 1 
Wydzielenie klatki schodowej K2 budynek B 
Lp. 8.1 drzwi, EI 30, 90+50/200 Aluminiowe, oszklone skrzydło czynne, drzwi na 
kondygnacji ( 0 ) parter wyposażone w elektotrzymacze utrzymujące drzwi w pozycji 
otwartej sztuk 2.  

 
5.W jaki sposób mają być zwalniane drzwi z elektrotrzymaczy podczas pożaru?  
 
Odpowiedz: Drzwi z elektrotrzymaczami mają być zamykane poprzez zwolnienie 
elektrotrzymacza (odcięcie zasilania) w przypadku wystąpienia dymu w jakimkolwiek 
miejscu w budynku. Drzwi muszą być sterowane z systemu sygnalizacji pożaru i przy 
alarmie I-go stopnia musi nastąpić zwolnienie elektrotrzymaczy co spowoduje zamknięcie 
drzwi wyposażonych w samozamykacze. Sterowanie z modułów sterujących systemu SSP 
przerwą prądową.  Należy również zapewnić  możliwość ręcznego zamknięcia drzwi 
przyciskiem alarmowym zlokalizowanym w pobliżu drzwi. 
 
 
Sporządził: Misiak Jarosław 
 
 


