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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-8/14 

Przetarg nieograniczony pn. " Roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie i montażu kurtyn i 

drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 60 oraz EI 30) w budynku głównym 

Zamawiającego ". 
 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

 

1. Jakie progi występują we wszystkich drzwiach? Czy są to zwykłe progi, progi dymoszczelne czy 

może szczelina ze szczotką?  

Odpowiedz: Rozwiązanie bezprogowe, próg opadający bez szczotek. Uszczelka progowa 

(opadająca) chowana w skrzydle. 

2. Wg wymiarowania dołączonego w zestawieniu stolarki jest technologicznie nie możliwe 

osiągniecie zadanych wymiarów zewnętrznych ościeżnicy przy jednoczesnym zachowaniu 

wymiarów w świetle. Co to oznacza. Przykładowo drzwi (DP7) które w świetle mają wymiary 

1200x2000 nie mogą mieć ościeżnicy o wymiarach 1500X2080 tylko mniejszą. Światło przejścia 

będzie zachowane jednak sama ościeżnica będzie mniejsza niż w zestawieniu. Czy jest to dla 

Państwa jakiś problem ?  

Odpowiedz: Należy zachować światło przejścia, wymiary ościeżnicy przyjąć w zależności od 

zastosowanego systemu. 

3. W specyfikacji raz jest napisane ze kolor RAL 9022 – malowanie proszkowo, a w zestawieniu, że 

anoda RAL 9022 – proszę o sprecyzowanie metody nanoszenia koloru.  

Odpowiedz: Drzwi malowane proszkowo na kolor RAL 9022. 

4. Czy urządzenie samozamykające może być innego producenta niż ASSA ABLOY ? Przykładowo 

GEZE.  

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza urządzenie innego producenta pod warunkiem zachowania 

parametrów technicznych określonych w SIWZ. 

5. Jakiego rodzaju zamek P.POŻ? proszę sprecyzować.  

Odpowiedz: Zamek ppoż jednopunktowy wykonany z materiałów niepalnych, z wkładką klasy A. 

Zamek ma umożliwić szybkie otwarcie drzwi od wewnątrz, nawet jeśli został on zamknięty od 

zewnątrz. 

6. Drzwi SP 22 – system kontroli dostępu – proszę sprecyzować jakiego rodzaju jest to system? Na 

kartę? Sterowany ręcznie? Czy inny ?  Należy zdemontować i zamontować istniejący Odpowiedz: 

System otwierania na kartę. 

7. Drzwi SP 23 – brak zwymiarowanego (łuk) naświetla nad drzwiami – proszę o podanie 

wymiarowania – promień głównego łuku, wysokość oraz jaki rodzaj przejścia przy narożnikach 

(ostre, czy zaokrąglone i o jakim promieniu? ) 

Odpowiedz: Łuk łagodny tak jak pokazano na rysunku. Przed realizacją należy wykonać dokładny 

pomiar. 

8. Proszę również o sprecyzowanie rodzaju szklenia w drzwiach i naświetlach. Czy ma to być szyba 

zespolona, czy może to być szyba pojedyncza o odpowiedniej odporności EI ?  
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Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż może to być szyba pojedyncza o odpowiedniej odporności 

EI, szkło bezpieczne. 

 
 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


