
 
 
 
 
 

 
Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS 

Regon 330904973 
NIP 669-21-91-946 

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001 
 

 

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

 

Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, 19.01.2022 r. 
M-2373-20/2021 
 
 

Sprostowanie do zadanych pytań 
 
 
Dotyczy: Postępowanie nr M-2373-20/2021 na „Poprawę warunków ewakuacyjnych oraz ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”. 
 
 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie po ponownym 
przeanalizowaniu złożonych pytań informuje o sprostowaniu do pytania nr 1 oraz 5: 
 
 
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 kwestii wymienionej w pkt 1, 3, 5, 7 oraz 8 – postępować zgodnie z SWZ oraz z 
projektem załączonym przez Zamawiającego. 
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 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: Postępować zgodnie z SWZ oraz projektem załączonym przez Zamawiajacego. 
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……………………………………… 
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