Wołomin, 15.01.2021 r
Dotyczy: Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
znak sprawy: ZO/18//2020.
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Pytanie
Czy udostępniają Państwo rzuty budynków objętych instrukcją w
programie DWG?
Czy udostępniają Państwo nieaktualną Instrukcję?
Czy udostępniają Państwo projekt budowlany budynków objętych
instrukcją.?
Szpital Główny;
 Jakie są powierzchnie wewnętrzne poszczególnych kondygnacji?
 Czy posiadają Państwo projekt budowlany dla tej części?
 Czy posiadają Państwo rzuty kondygnacyjne? Jeśli tak, to w jakiej
formie (.dwg / .PDF / .jpg)?

Odpowiedź
Tak po podpisaniu umowy, udostępnimy zdigitalizowaną dokumentacje
szpitala
Instrukcja zawiera dane wrażliwe –zostanie udostępniona Wykonawcy po
podpisaniu Umowy.
Nie. Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym całego budynku, a
jedynie poszczególnych wyremontowanych w ostatnim czasie kondygnacji.
 Przybliżona powierzchnia kondygnacji wynosi..
o Piwnica ok 1430 m2
o Parter 1540 m2
o I Piętro 1260 m2
o II Piętro 1300 m2
o II Piętro 1290 m2
o IV Piętro 1270 m2
o V Piętro 1300 m2
o VI Piętro 170 m2
 Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym dla tej części
 Rzuty ostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy
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Budynek Oddziałów Wewnętrznych i Dializ


Jakie są powierzchnie wewnętrzne poszczególnych kondygnacji?



Czy posiadają Państwo projekt budowlany dla tej części?



Czy posiadają Państwo rzuty kondygnacyjne? Jeśli tak, to w jakiej
formie (.dwg / .PDF / .jpg)?

Budynek Administracyjny


Jakie są powierzchnie wewnętrzne poszczególnych kondygnacji?



Czy posiadają Państwo projekt budowlany dla tej części?



Czy posiadają Państwo rzuty kondygnacyjne? Jeśli tak, to w jakiej
formie (.dwg / .PDF / .jpg)?

Plan Sytuacyjny Szpitala














Przybliżona powierzchnia kondygnacji wynosi..
Interna :
Piwnica 450 m2
Parter 430 m2
I Piętro 510 m2
II Piętro 510 m2
Dialzy
Piwnica -850 m2
Parter 775 m2
Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym dla tej części
Rzuty zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy
Zamawiający nie zna powierzchni poszczególnych kondygnacji cały
budynek ok 850 m2
 Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym dla tej części
 Zamawiający nie dysponuje rzutami dla budynku administracji

Tak. Zostanie on udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy
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Czy posiadają Państwo plan zagospodarowania terenu lub mapę
do celów projektowych? Jeśli tak, to w jakiej formie (.dwg / .PDF /
.jpg)?
Co należy rozumieć przez: "wykonawca przekaże zamawiającemu
klucze do programów edytowalnych? Czy chodzi o zakup i przekazanie
na rzecz Państwa licencji do dobrowolnego programu obsługującego
format planów które zostaną przygotowane do instrukcji?
Czy posiadają państwo aktualne plany wszystkich kondygnacji objętych
postępowaniem (np. z projektu/ inwentaryzacji budynku)? Jeżeli tak to
w jakiej formie: papierowa/ skan/ edytowalna?
Jakie są parametry budynków (kubatura, powierzchnia)?

Zamawiający potrzebuje mieć możliwość edycji instrukcji -zatem jeśli
Wykonawca przekaże je w formacie innym niż .dwg lub Microsoft Visio to
musi zapewnić Zamawiającemu dostęp do programu obsługującego plany.
Nie posiadamy aktualnych planów dla wszystkich kondygnacji, a jedyna dla
tych ostatnio wyremontowanych, w formacie .dwg. Zostaną one udostępnione
Wykonawcy po podpisaniu umowy
Zamawiający nie zna kubatury budynku, powierzchnie dla poszczonych
budynków wskazane są w odpowiedziach dla pyt 4-6
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Jakimi materiałami Państwo dysponujecie odnośnie budynków? W
jakiej formie (pdf, dwg, papier)?
Czy były wykonywane wcześniej Instrukcje/aktualizacje, czy nastąpiły
zmiany w budynku wpływające na bezpieczeństwo pożarowe?
Czy obiekty posiadają dokumentację budowlaną (projekt budowlany,
projekty techniczne)?
Czy przyszłemu Wykonawcy udostępnione zostaną aktualne rzuty
architektoniczne poszczególnych kondygnacji obiektów?
Czy dla obiektów była opracowana instrukcja bezpieczeństwa
pożarowego w przeszłości?
Ile egzemplarzy dokumentu należy dostarczyć?
Plany ewakuacyjne mają stanowić wyłącznie integralną część instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego czy Wykonawca zobowiązany będzie do
przygotowana dodatkowych planów ewakuacyjnych, które
rozmieszczone zostaną w poszczególnych budynkach?
Proszę o wyjaśnienie Państwa oczekiwań co do dokumentacji w
związku z "wykonaniem planów ewakuacji obejmujących scenariusz
rozwoju zdarzeń w czasie pożaru";
Czy występujące w obiektach urządzenia przeciwpożarowe i instalacje
posiadają dokumentację techniczną (projekty wykonawcze,
dokumentację powykonawczą)?
Czy posiadają Państwo projekt budowlany Szpitala.
Czy istnieje obecna Instrukcja.
Czy posiadają Państwo aktualne plany poszczególnych kondygnacji
Szpitala i czy są one dostępne w wersji edytowalnej
W załączniku nr 2 - wykaz osób - co oznacza dla Państwa kolumna
"Podstawa dysponowania".

Format .dwg
Wcześniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wykonana została
15.07.2004 r. od tego czasu nastąpiły istotne zmiany w budynku m.in.
wybudowane zostały nowe windy i nastąpił podział szpitala na sektory
Nie ma dokumentacji budowlanej dla całości obiektu a jedynie dla
poszczególnych ostatnio wyremontowanych kondygnacji.
Rzuty wyremontowanych pięter, którymi dysponuje Zamawiający udostępni
Wykonawcy po podpisaniu
Tak. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z 15.07.2004 r.
5 egzemplarzy
Plany ewakuacyjne dotyczące pożaru

Scenariusz pożarowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Dz.U.2015.0.2117 – oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
Posiadają. Wykonawcy zostaną one udostępnione po podpisaniu umowy.
Nie tylko wyremontowanych ostatnio kondygnacji
TAK Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z 15.07.2004 r.
Są w wersji edytowalnej tych wyremontowanych
Na jakiej podstawie osoba biorąca udział w realizacji zamówienia jest
zatrudniona u Wykonawcy (umowa o pracę/ umowa cywilno- prawna/ inne)
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