Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. J. Korczaka w Borzęciczkach

Borzęciczki, 14.02.2020 r.

SOSW-3210/1/2020

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA
Dotyczy postępowania na: Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz
z systemem alarmowania głosowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1873 ze zmianami) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na skierowanie zapytania dotyczące
ww. postępowania.
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu w którym przewidziany jest montaż centrali
SSP oraz DSO będzie możliwość demontażu drewnianych regałów, w zakresie niezbędnym
do realizacji zadania.
Odpowiedz:
Zakres przedmiotowy (demontaż regałów niezbędnych do poprowadzenia instalacji)
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Pytanie 2:
Prosimy o uzasadnienie montażu centrali SSP w pomieszczeniu bez nadzoru?
Odpowiedz:
Pytanie nie związane z przetargiem.
Pytanie 3:
Prosimy o uzasadnienie montażu panelu wyniesionego centrali w korytarzu? Dlaczego
montaż urządzenia nie został przewidziany w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie
uczniów oraz ci ciągłego dozoru np. pomieszczeniu opiekunów/sekretariat?
Odpowiedz:
Pytanie nie związane z przetargiem.
Pytanie 4:
W jaki sposób należy poprowadzić kable zasilające centralę SSP i DSO z rozdzielni głównej?
Czy połączenie należy dokonać sprzed wyłącznika głównego rozdzielni?
Odpowiedz:
Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych po stronie Zamawiającego.
Pytanie 5:
Dlaczego w przedmiarze robót nie został ujęty kabel zasilający centrale SSP oraz DSO?
Odpowiedz:
Odpowiedz na pytanie wynika z powyższej odpowiedzi (nr4)

Pytanie 6:
Zgodnie z projektem, projektowany SSP ma być odpowiedzialny na wysterowanie urządzeń
pożarowych znajdujących się na obiekcie m.in. UTA oraz system oddymiania. Prosimy o
informację czy wspomniane systemy znajdują się na obiekcie? Podane ilości central systemu
oddymiania, które należy wysterować.
Odpowiedz:
W projekcie zlokalizowano moduły sterujące centralami oddymiania na klatkach schodowych
(3szt.)
Pytania 7:
Czy dostawa urządzenia transmisji alarmu UTA wchodzi w zakres postępowania?
Odpowiedz:
Nie
Pytania 8:
Prosimy o informację czy w toaletach oraz na siłowni na poddaszu znajduje się sufit
podwieszany? Czy należy zabezpieczyć przestrzeń miedzy sufitową.
Odpowiedz:
Przestrzeń nadstropowa nie podlega detekcji – brak instalacji oraz dostępu, przestrzeń
nieużytkowana.
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