
P o w i a t   L e g n i c k i  
 

 
O G Ł O S Z E N I E  

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu 
 

RZ.272.1.19.2021 

 
 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania (nr 

32-34), które wpłynęły w dniu 6 września br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków 

zamówienia.  

 
Pytanie nr 32: Zwracamy się z prośbą o wysłanie pełnego schematu oddymiania z podaną specyfikacją 
dotyczącą centrali oddymiania, ilości przycisków oraz czujek, ewentualnego skonfigurowania SSP 
z oddymianiem, występowania ewentualnych napowietrzeń, informacji czy winda ma zjazd awaryjny itp. 
 
Odpowiedź zamawiającego: Lokalizację ręcznych przycisków oddymiania, czujek dla klatki 
schodowej oraz wskazanie drzwi napowietrzających wskazano na rzutach budynku. Dla szybu 
windy należy zastosować czujkę zasysającą. Sposób podłączenia systemu należy dostosować 
do dokumentacji techniczno–ruchowej producenta urządzenia. Zjazd pożarowy widny zawarty 
jest w opisie technicznym: 
Dźwigi osobowe w budynku należy wyposażyć w możliwość zjazdu w czasie pożaru i/lub zaniku 
napięcia na przystanek ewakuacyjny. Zjazd w czasie pożaru zrealizować poprzez podłączenie 
sterowania dźwigu do p.poż. wyłącznika prądu oraz centrali oddymiania klatki schodowej 
i szybu windy. Montaż windy oraz podłączenia zasilania wykona wyspecjalizowana firma. 
 
 
Pytanie nr 33: Na rysunku A2_bud.5 nie oznaczono wymiarów okien oraz drzwi na ścianach 
zewnętrznych oraz wewnętrznych pozostawionych bez ingerencji. Oznaczono tylko projektowane. 
Prosimy o podanie wymiarów otworów istniejących. 
 
Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunek z podanymi wymiarami istniejących okien. 
 
 
Pytanie nr 34: W zestawieniu wyposażenia kuchni budynku nr2(4.PR_WYPOSAŻENIE_kuchnia_bud.2) 
wpisano jeden piec konwekcyjno-parowy oraz dwie podstawy pod piec. Prosimy o informację czy 
należy przyjąć dwa piece z podstawami czy jeden - z jedną podstawą. 
 
Odpowiedź zamawiającego: Należy przyjąć jeden piec z jedną podstawą. 
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