
 
Znak: AG-I.272.1.19.2015                                                                                  Kielce, 26 sierpnia 2015 r. 
 

 
Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Modernizacja systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynkach ŚUW”,  
znak: AG-I.272.1.19.2015.      
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela 
wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Zamawiający wymaga demontażu systemu TELSAP 2000. Czy jest to jedyny system który należy 
zdemontować? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga instalacji dwóch niezależnych systemów SSP dla bud. A i bud. B ? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 3: 
Czy systemy mają być zintegrowane? Jeżeli tak to jak ma wyglądać integracja? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Należy zaprojektować. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o potwierdzone, że wszystkie demontowane elementy systemu będą przeznaczone do 
utylizacji. 
 
Odpowiedź: 
Nie, do utylizacji przeznaczone będą wszystkie elementy oprócz czujek. 
 
Pytanie 5: 
Czy okablowanie systemu TELSAP 2000 również podlega demontażowi? 



 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 6: 
Czy zamawiający przewiduje montaż nowego systemu na starym okablowaniu? 
 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje. 
 
Pytanie 7: 
Czy nowe przewody należy prowadzić natynkowo, podtynkowo? 
 
Odpowiedź: 
Podtynkowo i natynkowo – ustali projektant na etapie projektowania. 
 
Pytanie 8: 
Czy wobec zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ , pkt 2.2, Zamawiający będzie wymagał montażu nowego 
systemu SSP a następnie po jego uruchomieniu demontażu starego systemu TELSAP 2000? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o wskazanie dokładnych ilości elementów systemu SSP do demontażu/montażu dla 
poszczególnych budynków. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o wyjaśnienie terminu – przycisk elektroniczny (Załącznik nr 1 do SIWZ). Czy Zamawiający ma 
na myśli przycisk ROP? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 11: 
Prosimy o wyjaśnienie terminu – bariera ochronna (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
 
Odpowiedź: 
Bariera iskrobezpieczna TELSAP. 
 
Pytanie 12: 
W załączniku nr 1 do SIWZ wskazano pojęcie „adapter linii bocznej”. Czy Zamawiający przewiduje 
montaż czujników konwencjonalnych? 



 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o udostępnienie obmiarów robót demontażowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada obmiarów. 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający będzie wymagał  wykonania przeglądów konserwacyjnych w 36-miesięcznym okresie 
gwarancyjnym? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 15: 
Czy zamawiający przewiduje wykonanie wizji lokalnej? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdziałem III ust. 4 SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez 
Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty.  
 
Pytanie 16: 
Z uwagi na klasyfikację dla części budynku B jako średniowysoki oraz uwzględniając ilość dziewięciu 
kondygnacji nadziemnych w części budynku A wnosimy o zmianę zapisów dz. XII pkt 2 ppkt b. 
z 
„co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub modernizacji instalacji SAP 
wyposażonej w czujnikową instalację systemu  sygnalizacji alarmu pożaru służącą do sygnalizacji 
pożaru i sterowania wentylacją pożarową oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w 
budynku wysokim  o powierzchni użytkowej min. 8000 m2” 

na  
„co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub modernizacji instalacji SAP 
wyposażonej w czujnikową instalację systemu  sygnalizacji alarmu pożaru służącą do sygnalizacji 
pożaru i sterowania wentylacją pożarową oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w 
budynku średniowysokim  o powierzchni użytkowej min. 8000 m2” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 17: 
Czy w systemie Telsap, który podlega demontażowi, są zainstalowane czujki dymu typu DIO 
(jonizacyjne) – ile szt ?. 
 
Odpowiedź: 



Tak – 667 sztuk. 
 
Pytanie 18: 
czy Zamawiający potwierdza, że system oparty na centrali POLON4200 realizuje sterowania 
oddymianiem, systemem zwalniania drzwi, sterowania wind itp? 
 
Odpowiedź: 
Centrala Polon 4200 realizuje tylko sterowanie systemem zwalniania drzwi. 
 
Pytanie 19: 
czy sygnały z central pożarowych  Edwards  są obecnie wykorzystywane do realizacji  jakichkolwiek 
funkcji sterujących? 3.  jeżeli tak to w jaki sposób? (bezpośrednie wyzwalanie czy poprzez system 
Polon)? 
 
Odpowiedź: 
Centrale pożarowe EDWARDS bezpośrednio realizują wszystkie funkcje wykrywania pożaru i 
sterowanie poszczególnymi elementami systemu oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacji 
(elementami wentylacji pożarowej).  
 
Pytanie 20: 
czy istniejące centrale Edwards pracują ze sobą w sieci? 
 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie 21: 
czy system wizualizacji, który miałby zostać rozbudowany istnieje? podczas wizji nie ustalono  
ze od dłuższego czasu jest zdemontowany jako niesprawny 
 
Odpowiedź: 
Tak, zdemontowano na czas remontu.  
 
Pytanie 22: 
jaki rodzaj systemu wizualizacji był zamontowany w obiekcie? (producent/model) 
 
Odpowiedź: 
Autorski system wizualizacji Wykonawcy oddymiania poziomych pionowych dróg ewakuacji – DELTA 
firmy CIAT.  
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, 
że: 

 
1. W rozdziale V SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 



Jest: 
Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 

 
2. W rozdziale XXI ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
Było: 
(…) 
• CT = Termin wykonania robót budowlanych: waga kryterium -  15 % 
 
•  60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 0 pkt (maksymalny termin) 
•  59 - 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 5 pkt 
•  49 - 41 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 10 pkt 
•  40 dni kalendarzowych lub mniej od dnia podpisania umowy – 15 pkt. 

(…) 
 
Jest: 
(…) 
• CT = Termin wykonania robót budowlanych: waga kryterium -  15 % 
 
•  60 dni kalendarzowych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej – 0 pkt (maksymalny termin) 
•  59 - 50 dni kalendarzowych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej – 5 pkt 
•  49 - 41 dni kalendarzowych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej – 10 pkt 
•  40 dni kalendarzowych lub mniej od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej – 15 pkt. 
(…) 

 
3. W rozdziale X ust. 7 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 
 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
oraz opisać:  
„Modernizacja systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynkach ŚUW” 
Nie otwierać przed dniem 1 września 2015 r., godz. 1200. 

 
Jest: 
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 
 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 



oraz opisać:  
„Modernizacja systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynkach ŚUW” 
Nie otwierać przed dniem 4 września 2015 r., godz. 1200. 

3. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12 
 

Do dnia 1 września 2015 r., do godz. 1130 
 
Jest: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12 
 

Do dnia 4 września 2015 r., do godz. 1130 
 
4. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12 
 

Dnia 1 września 2015 r.,  godz. 1200 

 
Jest: 
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12 
 

Dnia 4 września 2015 r.,  godz. 1200 

 
 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu 
składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach.  
 


