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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zam6wienie nr 4/pn/2020 ~ zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - modemizacja systemu
gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29,01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(j-t.Dz.U.2019.1843 ze zm.), zwanej dalej „pzp", przekazuj? tresc pytan - wnioskow o wyjasnienie trescl
Specyfikacji Istotnych Wamnkow Zamowienia (SIWZ), jakie wplyn^ly do Zamawiajqcego w dniu
28.05.2020 r. (e-mail) oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Pytanie 1

Prosz^ o informacj^ czy w pomieszczeniach chronionych SUG znajduj^ si^ klapy odci^aj^ce oraz o jakich
wymiarach.

Odpowiedz

W poniieszczeniu serwerowni nad sufitem podwieszonym znajduje si^ klapa dekompresyjna o wymiarach
200x200 mm oraz na ̂cianie zewn^trznej o wymiarach 400x400 mm.

Pytanie 2

Prosz? o informacj? czy mozliwe b?dzie wykonywanie prac w godzinach funkcjonowania placowki.

Odpowiedz

Stosownie do § 6 ust. 9 wzoru umowv. Zamawiaiacv umozliwi Wvkonawcv wvkonvwanie robot obietvch
przedmiotem umowy w dniach od poniedzialku do piatku od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Wykonywanie robot po godzinach pracy Slqskiego OW NFZ, a takze ewentualnie w soboty lub niedziele
wymaga zgtoszenia takiego zamiaru przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed
planowanymi robotami.
W godzinach pracy Slqskiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zaiecane jest wyeliminowanie lub istotne
ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz^dzi, utrudniajqcych prac? i obshig? petentow
Sl^skiego OWNFZ (nadmiemy halas i zapylenie).
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Pytanie 3

Prosz? o informacj? czy pomieszczenie chronione w ramach obshigi serwisowej bylo badane na szczelnosc
zgodnie z wymaganiami oraz czy wynik testu szczelnpsci byl pozytywny.

Odpowiedz

Testy szczelnosci pomieszczen zostaiy wykonane w 2001 r,, w celu dokonania odbioru obecnie
zainstalowanego systemu gaszenia gazeiri. System jest u^kowany nieprzerwanie od 2001 r.

Pytanie 4

Prosz? 6 informacje drzwi w pomieszczeniach chronionych wyposazone s^ w samozamykacze.

Odpowiedz

Tak, drzwi posiadajq samozamykacze.

Pytanie 5

Prosz? o informacj? czy drzwi w pomieszczeniach chronionych wyposazone s^ w klamki zapewniaj^ce
mozliwosd otwarcia drzwi od wewn^trz pomimo zamkni^cia z zewn^trz.

Odpowiedz

Tak, drzwi w pomieszczeniach chronionych wyposazone s^ w klamki zapewniaj^ce moMiwosc otwarcia
drzwi od wewn^trz pomimo zamkni^cia z zewn^trz.

Pytanie 6

Prosz? 0 informacj? czy w pomieszczeniach chronionych znajduje si? wentylacja bytowa (czy s^ kanaly
i otwoiy wentylacyjne i w jakiej ilosci) i czy kanaly wentylacyjne oraz otwory wentylacyjne wyposazone
S4 w wentylacyjne klapy odcinajqce wysterowane do systemu SSP.

Odpowiedz

Tak, w pomieszczeniach chronionych znajduje si? wentylacja mechaniczna dedykowaha dla pomieszczen'
obj?tych systemem gaszenia. Istniej^ce kanaly wentylacyjne s^ zabudowane plytami gipsowo-kartonowymi.
Na zabudowie kanal6w wykonano otwory rewizyjne. W pomieszczeniach sq l^cznie 4 anemostaty. Na
kanalach wentylacyjnych zamontowane sq klapy odcinaj^ce sterowane przez central? gaszenia.

Pytanie 7

Prosz? o potwierdzenie, ze do miejsca wyst?powania centrali z omaczonych p61 rozdzielnicy glownej
budynku z sekcji ppoz. sprzed wylqcznika glownego, doprowadzohy jest kabel zasilajqcy niepalny w klasie
odpomosci ogniowej PH90 prpwadzpny-tras^ kablow^ ppsiadaj^c^ certyfikat zgodnosci E90 .1ub mocowany
za pomocq uchwytow posiadaj^cych certyfikat zgodnosci E90.

Odpowiedz

Obecnie centrala gaszenia zasilona jest z tablicy w przyleglym do serwerowni. pomieszczeniu
administratordw. Przepisy obowi^i^j^ce przy wykonaniu systemu gaszenia gazem w 2001 r. nie narzucaly
obowi^u zasilenia urzqdzeh przeciwpozarowych sprzed wylqcznika glownego. Natomiast konkretne
wymagania dotycz^ce zasilania, doprowadzenia kabla etc. b?da wynikaly z rozwi^zah przyj?tych w projekcie
i stanowily b?da element uzgodnieh z rzeczoznawc^ ds. p.poz. (por. § 3 ust.2 wzoru umowy).



Pytanie 8

Prosz? o potwierdzenie, ze do miejsca wyst^powania centrali doprowadzone sq kable polqczeniowe z centrali
ESSER 8000M nadrz^dnego systemu SSP.

Odpowiedz

Obecnie nie ma pcd^czenia z central^ ESSER 8000M.

Udzielone odpowiedzi (wyjasnienia) nie stanowi^ zmiany tresci SIWZ.
Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (^jasnienia) stanowi^ cz^sc SIWZ.
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