
Znak   3/2021                        Radom, dnia 13.04.2021r. 
 

 
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  

Strona internetowa 
 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym  bez 
możliwości prowadzenia negocjacji o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 
214 000 euro pn. "Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w 
hali sortowni na ZUOK”. 
 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 09.04.2021r., oraz 12.04.2021r. 
dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 
2019 z poźn. zm.)   Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do postępowania 3/2021, chciałbym zadać pytanie o producenta systemu, który obecnie 
pełni detekcję SSP na obiekcie. W dokumentacji nie znalazłem wzmianki o istniejącym systemie. Skoro 
ma to być rozbudowa systemu, jest to istotna informacja do postępowania: 

• Producent 
• Model istniejącej centrali 
• Miejsce na pętlach pożarowych 
• Możliwość sieciowania 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż: 
ad. 1 - Producent – Bosh. 
ad. 2 - Model istniejącej centrali: fpa-5000. 
ad. 3 i 4 – Zamawiający zaprasza do odbycia wizji lokalnej i zapoznanie się z dokumentacją 
powykonawczą istniejącego systemu. 
 
Pytanie nr 2 
Wykonanie scenariusza pożarowego w ramach dokumentacji powykonawczej na dotyczyć 
rozbudowanego systemu czy całego zakładu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wykonanie scenariusza pożarowego w ramach dokumentacji powykonawczej 
ma dotyczyć systemu dla całego zakładu.  
 
Pytanie nr 3: 
Czy pomieszczenia rozdzielni elektrycznej/transformatora mają być ujęte systemem pożarowy? 
Instalacja czujek wiąże się z wyłączeniem zasilania dla całej hali na czas instalacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż stacja transformatorowa musi być ujęta w systemie PPOŻ. Jeżeli będzie 
potrzeba, w sobotę będzie można wyłączyć zasilanie. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy wszystkie 4 kamery ujęte w PFU muszą posiadać funkcjonalność wykrywania pożaru? Czy wymóg 
ten dotyczy 2 sztuk a pozostałe wówczas 2 sztuki do nadzoru wideo? 
 
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż 2 kamery muszą posiadać funkcjonalność wykrywania pozaraża  2 kamery 
do nadzoru wideo. 

Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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