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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości
prowadzenia negocjacji złożonych ofert: 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 04.05.2021r., dotyczącymi 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
1. Zgodnie z PFU Zakres projektu obejmuje:
„Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie kompletnej instalacji wyposażonej w czujki
wykrywające dym/ogień i włączenie wykonanego systemu do istniejącej centrali
monitorującej prace systemu”. Dla tego tez prosimy o udzielenie następujących informacji:
1A. Czy centrala do której należy dołączyć system SSP jest na gwarancji jeżeli tak czy
Oferent ma prawo ingerować w centralę BOSCH FPA-5000 w celu podłączenia nowych
elementów?
1B. Czy Zamawiający udostępni Oferentom schemat istniejącej centrali BOSCH FPA-5000
tak aby mogli oszacować koszty i możliwości jej rozbudowy na potrzeby aktualnego
przetargu.
1C. Czy Zamawiający posiada pliki konfiguracyjne istniejącej centrali BOSCH FPA-5000 i
czy udostępni je Wykonawcy rozbudowy systemu SSP.
Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi:
Ad. A. Centrala jest na gwarancji , Wykonawca powinien posiadać autoryzację firmy BOSCH.
Ad. B. Zamawiający udostępni schemat istniejącej centrali BOSCH FPA-5000 w siedzibie spółki.
Ad. C. Zamawiający nie posiada plików konfiguracyjnych istniejącej centrali BOSCH FPA-5000.
2. Pytanie nr 2
W związku z faktem, że zadanie odnośnie sterowania i scenariusza pożarowego ma dotyczyć
całości budynku sortowni prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej istniejącego
systemu SSP obejmującego zakresem obszar nadawy.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada dokumentację powykonawczą istniejącego systemu SSP
obejmującego zakresem obszar nadawy i udostępni ją wykonawcy w siedzibie spółki.
Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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