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Koszalin, 18.01.2022 r. 
M-2373-20/2021-P1 
 

Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowanie nr M-2373-20/2021 na „Poprawę warunków ewakuacyjnych oraz ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”. 
 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-20/2021 wpłynęły poniższe 
zapytania: 
 
 
Pytanie nr 1 
W opisie przedmiotu zamówienia zmieszczonym w SWZ w dziale IV pkt 2 . 7 Zamawiający zawarł 
wymóg zobowiązujący Wykonawcę do cyt. dostosowania klatek schodowych w budynku A do 
wymagań ewakuacyjnych. Natomiast w § 1 ust 3 projektu umowy zapisano że, Przedmiot umowy 
musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
na ustalonych umową warunkach. Dodatkowo w dziale IV pkt 2.16 SWZ, Zamawiający zobowiązał 
wykonawcę do : opracowania dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pożaru wraz  
z odpowiednimi uzgodnieniami i odbiorami w tym specjalistą p.poż.  
Powyższe, co zrozumiałe, zobowiązuje wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia w tej części 
w taki sposób, aby po zakończeniu prac klatki schodowe spełniały wszystkie wymagania odnoszące się 
do wymagań ewakuacji. Niestety zamieszczona dokumentacja przetargowa w tym projekt budowlany 
nie pozwala na wykonania tego zadania w taki sposób, aby po zakończeniu prac, klatki schodowe 
spełniały wymagane przepisami prawa warunki.  
Po dokonaniu w dniu 10 stycznia 2022 r wizji lokalnej, uwidoczniły się następujące niezgodności na obu 
klatkach schodowych, co do których dokumentacja przetargowa się nie odnosi :  

1. szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest niezgodna z wymaganiem art. 242 ust 1 
warunków technicznych ( WT ) jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . 
Szerokość biegu schodów wynosi ok 130 cm przy wymaganych 140 cm.  

2. wysokość poręczy schodowej wynosi ok 89 cm przy wymaganej 110 cm zgodnie z art. 298 ust 2 
( WT) 

3. czynne skrzydło drzwi ewakuacyjnych wynosi 88 cm przy wymaganych 90 cm zgodnie z art. 
240 ust 1 (WT)  

4. brak rozwiązania związanego z wymaganiem art. 250 ust 1 ( WT), a odnoszącego się do kwestii 
zabezpieczenia piwnicy przed omyłkowym zejściem ludzi w przypadku ewakuacji np. ruchomą 
barierką  

5. drzwi ewakuacyjne zewnętrzne na obu klatkach schodowych. Obecnie są to drzwi drewniane, 
które jak wcześniej wspomniałem nie spełniają wymagań. Dodam, że drzwi te powinny służyć 
jako napowietrzenie klatek schodowych i powinny być wpięte do systemu oddymiania klatek 
schodowych, co nie wynika z dokumentacji. Brak tez obliczeń potwierdzających że otwór 
po otwarciu drzwi zapewni odpowiednie napowietrzenie klatki zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Założenie siłowników do drzwi , które nie spełniają wymagań 
wynikających z przepisów ( WT ) nic nie zmieni. Pomijając aspekt prawny, techniczne założenie 
siłowników ( na obu skrzydłach ) jest niemożliwe. Bierne skrzydło jest blokowane ryglem 
(ręcznym ) co powoduje że jest ono cały czas zamknięte . Natomiast pozostawienie drzwi  
z stale otwartymi ryglami spowoduje, że drzwi w każdym przypadku będzie można otworzyć. 
Ponadto, należałoby przyjąć zamek rewersyjny, który trzeba wpuścić w ramiak i tak już 
zniszczonych drzwi. Poprowadzić przewody elektryczne do zamka. I tu dochodzi jeszcze 
kwestia udzielenia gwarancji i wzięcia odpowiedzialności za tak przerobione stare drzwi. Takie 
drzwi po przeróbce nie staną się drzwiami ewakuacyjnymi posiadającymi certyfikat pozwalający 
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na ich umiejscowienie w drodze ewakuacji, a tylko atestowane drzwi spełnią warunki określone 
przepisami prawa.  

6. dokumentacja tylko na schemacie ideowym systemu oddymiania Bud. A 9 ( klatka schodowa 
boczna – prawa strona ) odnosi się do konieczności zainstalowania wentylatora oddymiającego. 
BRAK jednak jakichkolwiek danych odnoszących się do wymagań technicznych tego 
wentylatora , jak też brak informacji o miejscu montażu takiego wentylatora i wyrzutni na 
zewnątrz budynku, który jak poinformował Zamawiający jest wpisany do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. Proszę o szczegółową specyfikację wymagań odnoszącą się do wentylatora.  

7. klatka schodowa lewa – na piętrze zaplanowano wymianę dwóch okien oddymiających – jedno 
na klatce schodowej i drugie na korytarzu . Jednak klatkę schodową od korytarza oddzielają 
istniejące drzwi drewniane , które mają pozostać . W oczywisty sposób blokują one przepływ 
powietrza na drodze drzwi napowietrzające - a okno oddymiające na korytarzu. Ponadto są to 
drzwi palne ( drewniane ) znajdujące się w strefie ewakuacji i na drodze ewakuacji . Pozostałe 
drzwi drewniane w tej strefie należy wymienić na drzwi o odporności ogniowej EI. Proszę  
o przedstawienie rozwiązania tego problemu.  

8. klatka schodowa prawa i lewa – na wszystkich kondygnacjach znajdują się stare drzwi 
drewniane prowadzące z korytarza na klatkę schodową. Są to drzwi łatwopalne i dodatkowo 
otwierające się w kierunku niezgodnym do kierunku ewakuacji, co dyskwalifikuje je jako drzwi 
w strefie p.poż na drodze ewakuacji . Te drzwi zgodnie z projektem pozostają bez zmian. 
Proszę o przedstawienie rozwiązania tego problemu. 

 
Wobec powyższego proszę o przedstawienie rozwiązań projektowych odnoszących się do 
wskazanych niezgodności lub udostępnienie Decyzji Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
zezwalającej na odstępstwa w tych kwestiach. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wystąpił do Komendanta Straży Pożarnej w Koszalinie o decyzję 
zezwalającą na odstępstwa w kwestii wymienionej w pkt. 1, 3, 5, 7 oraz 8.  
W przypadku poręczy schodowej w obowiązku Wykonawcy jest podwyższenie poręczy do 
wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest również do 
montażu barierek ochronnych przy zejściu do piwnicy w klatkach schodowych. W przypadku 
wentylatora- błędny zapis. Zamawiający wykreśla zapis z SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Proszę o przedstawienie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych odnoszącej się do 
przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający załącza decyzję pożarową. 
 
Pytanie nr 3 
Proszę o przedstawienie części opisowej projektu odnoszącej się do instalacji elektrycznej 
 
Odpowiedź: Opis projektu został już uzupełniony. 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o przedstawienie schematów wszystkich szaf elektrycznych podlegających wymianie,  
co umożliwi ich wycenę, bowiem projekt zawiera tylko jedną rozdzielnię TE w budynku A. Przedmiar 
wskazuje na kolejnych 5 szt. w budynku C ale nie ma projektów tych rozdzielnic. Proszę też  
o weryfikację ilości rozdzielnic podlegających wymianie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający załącza zdjęcia schematów. Szczegóły dostępne są w wersji 
papierowej w siedzibie Zamawiającego. Rozdzielnice w budynku C winny być wykonane według 
autorskiego projektu Wykonawcy, ponieważ powinna ona uwzględniać modernizację 
zabezpieczeń istniejących oraz wpięcie wszystkich elementów układu elektrycznego 
istniejącego, a współpracującego z systemem zabezpieczenia p.poż. 
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Pytanie nr 5 
Ponieważ zgodnie z informacją podaną w aktualizacji projektu – branża sanitarna w pkt 4. iż w budynku 
nie ma rozdziału na instalację wodociągową do celów socjalnych oraz na instalację do celów p.poż,  
co jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, proszę o potwierdzenie  
i przedstawienie dokumentów, że obecnie istniejąca instalacja hydrantowa, spełnia wymagania 
odnoszące się do wydatków poszczególnych hydrantów przeciwpożarowych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wystąpił o odstępstwo do Komendanta Straży Pożarnej w Koszalinie. 
 
Pytanie nr 6 
W dokumentacji wprowadzono wymóg, aby instalacje elektryczne prowadzić w bruzdach. Proszę  
o informację: jak wyprawić bruzdy. Czy wypełnić je zaprawą, a następnie wygipsować i pomalować  
i na jakiej szerokości. tzn. czy wykonać tylko pasy o szerokości np. 30 cm czy też przyjąć malowanie 
całych ścian i sufitów. 
 
Odpowiedź: Należy wypełnić je zaprawą, wygipsować oraz pomalować – wykonać pasy  
o szerokości 30 cm. 
 
Pytania nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie instalacji elektrycznych w korytkach ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zakres prowadzenia instalacji należy uzgodnić  
z Zamawiającym na etapie realizacji. 
 
Pytania nr 8 
W przedmiarze w dziale instalacja strukturalna widnieje pozycja – 29 kamer IP 4 mpx – jednak brak 
specyfikacji systemu monitoringu. Proszę o przedstawienie specyfikacji systemu monitoringu. 
 
Odpowiedź: Należy rozprowadzić kable monitoringu oraz zakończyć je puszkami. Zamawiajacy 
nie posiada w obecnej chwili systemu monitoringu, zostanie on zainstalowany w późniejszym 
terminie. 
 
Pytanie nr 9 
W przedmiarze widnieje pozycja – instalacja domofonowa – jednak brak specyfikacji instalacji 
domofonu. Proszę o przedstawienie specyfikacji systemu instalacji domofonu. 
 
Odpowiedź: Specyfikacja systemu instalacji domofonu zawarta jest w opisie technicznym pkt. 9. 
 
Pytanie nr 10 
Proszę o wskazanie obiektywnej przyczyny dla której, Zamawiający odstąpił od wskazania 
planowanego terminu zakończenia umowy wskazanego w dniach, tygodniach lub miesiącach do czego 
był zobowiązany zgodnie z art. 436 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
Odpowiedź: Zamawiający podał w Rozdziale VII SWZ oraz § 2 ust. 5 – termin zakończenia 
realizacji zamówienia datę do 30.09.2022 r. Termin ten jest uzależniony od rozliczenia dotacji 
otrzymanej z budżetu państwa. 
 
Pytanie nr 11 
Proszę o sprecyzowanie i uszczegółowienie zakresu robót związanych z szlifowaniem betonowej 
powierzchni schodów tj. do jakiego stopnia należy je wyszlifować , czy należy impregnować szlifowane 
powierzchnie itd. 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest uzupełnienie ubytków, szlifowanie na ostro oraz 
impregnację szlifowanych powierzchni schodów. 
 
Pytanie nr 12 
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Proszę sprecyzować jakie klapy p.poż należy zastosować w kanałach wentylacyjnych. Według 
obecnych przepisów powinny być wpięte w system SAP , jednak projekt tego nie przewiduje. Proszę  
o sprecyzowanie i uszczegółowienie tego zakresu. 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest zastosowanie klap wpiętych w system SAP zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie nr 13 
Proszę o uszczegółowienie zakresu robót budowlanych związanych z montażem klap w istniejących 
kanałach wentylacyjnych. 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy będzie rozebranie obudowy z płyt gipsowo kartonowych, 
demontaż istniejącej wentylacji oraz montaż klap przeciwpożarowych z odtworzeniem stanu 
pierwotnego. 
 
Pytanie nr 14 
Podczas wizji lokalnej stwierdzono ubytki i wytarcia schodów. Zgodnie z projektem zakres prac 
obejmuje ich szlifowanie. proszę o potwierdzenie zakresu prac do wykonania na schodach. 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest uzupełnienie ubytków, szlifowanie na ostro oraz 
impregnacja szlifowanych powierzchni schodów. 
 
Pytanie nr 15 
Zgodnie z opisem i przedmiarem robót należy dokonać naprawy balustrady, na czym ma ona polegać, 
czy w ramach naprawy należy ją dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest podniesienie barierki do wymaganej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, wysokości oraz odnowienie balustrady polegające na szlifowaniu  
i malowaniu. 
 
Pytanie nr 16 
Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać impregnację ognioochronną drzwi drewnianych. Proszę  
o wskazanie tych drzwi oraz o potwierdzenie wykonania tylko impregnacji. 
 
Odpowiedź: Impregnacja dotyczy tylko drzwi na klatkach schodowych w budynku A oraz drzwi 
wejściowych do budynku A. Zamawiający potwierdza, że w obowiązku Wykonawcy leży tylko 
impregnacja wymienionych drzwi. 
 
Pytanie nr 17 
Zakres prac związanych ze skuciem tynków, wykonaniem nowych oraz gładzi gipsowych i malowania 
zawarty w przedmiarach nie pokrywa się z informacjami zawartymi w projekcie, np. zgodnie  
z przedmiarem robót gładzie i malowanie zostały uwzględnione tylko na nowoprojektowanych ściankach 
działowych Proszę o potwierdzenie obowiązującego zakresu prac na poddaszu bud. A. 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie nowych tynków, gładzi i malowanie ciągu 
komunikacyjnego oraz we wskazanych pomieszczeniach biurowych w budynku A. Szczegółowe 
zestawienie robót przedstawione jest w przedmiarze robót – załącznik do SWZ. 
 
Pytanie nr 18 
Czy przewidziana jest wymiana parapetów na klatkach schodowych. 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest wymiana parapetów na klatkach schodowych. 
 
Pytanie nr 19 
Proszę o potwierdzenie, iż nie wszystkie pomieszczenia objęte są wymianą stropu. 
 
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza. Wymianą stropu nie jest objętych 6 pomieszczeń 
znajdujących się na poddaszu budynku A. 
 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 5 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

Pytanie nr 20 
Zgodnie z opisem (str. 5) klatka w skrzydle wschodnim bud. A łącząca parter z I piętrem przewidziana 
jest do likwidacji. Proszę o potwierdzenie. 
 
Odpowiedź: Jest to błędny zapis. Zamawiajacy zmienia opis. Klatka podlega remontowi. 
 
Pytanie nr 21 
Czy zaprojektowane centrale SAP mają działać w sieci? 
 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr 22 
W przedmiarze występują kamery CCTV Kamera IP 4Mpx, PoE , lecz brak innych elementów systemu 
takich jak rejestrator, przełącznik sieciowy itp. Czy kamery będą podłączone do istniejącym systemu  
a jeśli tak to z jakim producentem maja być kompatybilne kamery? 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest rozprowadzenie kabli monitoringu oraz zakończeniu 
ich puszkami. Zamawiajacy nie posiada w obecnej chwili systemu monitoringu, zostanie on 
zainstalowany w późniejszym terminie. 
 
Pytanie nr 23 
Instalacja oświetlenia projektowana jest  przewodami YDY 3x1,5mm2 na drogach ewakuacyjnych 
powinny odpowiadać  Dyrektywie CPR zgodnie z normą EN50575. 
 
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dyrektywą CPR przewodami N2HX-J. 
 
Pytanie nr 24 
Nie określono rodzaju soczewki oraz mocy opraw oświetlenia awaryjnego. Prosimy o podanie 
brakujących danych. Czy Zamawiający posiada obliczenia natężenia oświetlenia awaryjnego? Jeśli nie, 
prosimy o potwierdzenie, że oprawy oświetlenia awaryjnego dobrane są prawidłowo. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Moc oprawy 5W. Rodzaje soczewek podano na rysunku.  
W korytarzach soczewki korytarzowe (AW1) w przestrzeniach otwartych z optyką otwartą (AW2) 
nad hydrantami z optyką asymetryczną i piktogramem (dopuszcza się piktogram w postaci 
naklejki). Zamawiający potwierdza prawidłowe dobranie opraw oświetlenia awaryjnego. 
 
Pytanie nr 25 
Brak danych odnośnie doboru siłowników. Prosimy o podanie brakujących danych. 
 
Odpowiedź: Siłowniki należy dobrać indywidualnie do projektowanej stolarki okiennej, która 
odwzorowuje istniejącą na obiekcie. 
 
Pytanie nr 26 
Schemat ideowy oddymiania systemu oddymiania w budynku A obejmuje wentylator oddymiania, 
natomiast w opisie znajduje się na parterze obok tablicy TSCC 03  jako wentylator napowietrzający 
proszę sprecyzować rodzaj wentylatora i parametry (obliczenia strumienia dostarczanego itp.). 
 
Odpowiedź: Jest to błędny zapis. Zamawiajacy wykreśla zapis z SWZ. 
 
Pytanie nr 27 
Zasilanie wentylatora powinno odbywać się przez zasilacz zgodny z  PN-EN 12101-10 i PN-EN 54-4 
rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz wentylacji pożarowej i bytowej. 
 
Odpowiedź: Jest to błędny zapis. Zamawiajacy wykreśla zapis z SWZ. 
 
 
 
 
 

Anna Sieńkowiec 
………………………………… 

Z-ca Dyrektora 
ds. Administracyjno-Gospodarczych 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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