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WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 5 548 000 euro pn. 

„Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru”, znak sprawy 9/2019. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 04.04.2019r., oraz w dniu 
08.04.2019r. dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity: Dz. U.  z  2018r. poz. 1986 z późn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela 

poniższych wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale IX punkt 1 lit. ii podpunkt b) 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobą 

zdolną do wykonania zamówienia,  która posiada certyfikat kwalifikacji uprawniający do 

instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wydany przez CNBOP – PIB. 

Mając na względzie charakter postępowania, prosimy o informację; Czy Zamawiający uzna 

za spełnienie powyższego warunku, udokumentowanie Wykonawcy dysponowaniem osoby, 

która posiada certyfikat uprawniający do projektowania, instalowania i konserwacji systemu 

sygnalizacji pożaru, wydany przez producenta oferowanego systemu w ramach niniejszego 

postepowania? Według naszej opinii popartej analizą SIWZ i załączonej do niej 

dokumentacji, przedmiot zamówienia dotyczy wykonania projektu, instalacji i uruchomienia 

systemu sygnalizacji pożaru  wraz z elementami CCTV, do którego wykonania można 

zaproponować co najmniej kilku producentów w/w systemów. Biorąc pod uwagę, że każdy z 

producentów udziela autoryzacji w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia i 

konserwacji na swoje produkty/systemy, wydaje się być zasadnym posiadanie przez 

Wykonawcę autoryzacji spełniającej wymagania Zamawiającego z jednoczesnym 

wskazaniem zarówno modelu/rodzaju jak i producenta/dystrybutora systemu.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Niezależnie od montowanego systemu Zamawiający 

wymaga dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia,  która posiada certyfikat kwalifikacji 
uprawniający do instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wydany przez CNBOP – 

PIB. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracam się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej w sprawie postępowania nr 9/2019. 

Jeżeli jest taka możliwość proszę o informacje czy w przyszłym tygodniu np. 09.04.2019r., 

10.04.2019r. jest możliwość spotkania w ww. sprawie.  
 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej we wskazanym w piśmie terminie. 

 

Pytanie nr 3 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i wykonanie 

systemu sygnalizacji pożaru” - znak nr 9/2019 zawracamy się  pytanie o możliwość odbycia 

wizji lokalnej na obiekcie. 

Jeżeli Zamawiający dopuszcza  odbycie wizji prosimy o podanie sposobu ustalenia terminu 

wizji. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej we wskazanym w piśmie terminie. 

 

 

Pozostałe wymagania  i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
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