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Dyrekcja WSCP informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania

1. W SIWZ stoi, iż oferta Wykonawcy obejmuje dwa pakiety, tj. 
1. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, oraz
2. Wymianę stolarki drzwiowej oraz inne roboty wykończeniowe.
W związku z tym mam pytanie: Czy to dwa osobne bloki tematyczne (i można przygotować 2 różne rodzaje 
ofert), czy też oba pakiety stanowią jedność, a co za tym idzie, w wycenie wykonawcy powinny znaleźć się oba 
elementy?

Odpowiedź: Oferent może złożyć ofertę na dowolnie wybrany przez siebie Pakiet jak również obydwa Pakiety, 
podając cenę oddzielnie dla każdego Pakietu zgodnie z formularzem ofertowym.

2.  W pkt. 1.2 SIWZ Zamawiający precyzuje warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, który zostanie spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch zamówień obejmujących roboty 
polegające  na  wykonaniu  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  (instalowanie  przeciwpożarowych  systemów 
alarmowych)  o wartości  co najmniej  65000 zł  brutto  każda oraz  2 robót  polegających  na wymianie  stolarki  
drzwiowej przeciwpożarowej i związanymi z tym pracami (zabudowa płytami GK, malowanie itp.) o wartości co 
najmniej 145 000 zł brutto każda.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia dla Wykonawcy, który wykaże wykonanie  
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch zamówień obejmujących 
zarówno roboty polegające na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego (instalowanie przeciwpożarowych 
systemów alarmowych) jak i robót polegających na wymianie stolarki drzwiowej przeciwpożarowej i związanych  
z tym pracami (zabudowa płyt G-K, malowanie itp.) w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej 210 000 zł  
brutto każda?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykazanie obydwu robót w ramach jednej inwestycji z zastrzeżeniem, że z 
treści dokumentów będzie wynikała wartość poszczególnych robót potwierdzająca spełnianie warunków 
opisanych w SIWZ tj. 2 roboty polegające na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego o wartości co 
najmniej 65000 zł brutto każda i 2 robót polegających na wymianie stolarki drzwiowej przeciwpożarowej i 
związanymi z tym pracami (zabudowa płytami GK, malowanie itp.) o wartości co najmniej 145 000 zł brutto 
każda.

3. W  dołączonej  do  przetargu  dokumentacji  projektowej  pisze,  że  w  obiekcie  jest  centrala  DF  6000/4  i  
zaprojektowano w niej sygnalizatory akustyczne montowane na pętli dozorowej nie posiadające wymaganego 
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej w Polsce. Prosimy o odpowiedź, czy należy wycenić 
opisane  w  projekcie  sygnalizatory  pętlowe  bez  świadectwa,  czy  zamienić  je  na  sygnalizatory  akustyczne  
(konwencjonalne, nieadresowalne) posiadające dopuszczenia oraz wykonać dla nich dodatkowe oprzewodowanie 
w technologii PH90 zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź:  Należy  opisane  w  projekcie  sygnalizatory  pętlowe  zamienić  na  sygnalizatory  akustyczne 
(konwencjonalne, nieadresowalne) posiadające dopuszczenia oraz wykonać dla nich oprzewodowanie w technologii 
PH90 (HDGs 2x1,0mm2) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obwody sygnalizatorów akustycznych podłączyć 
do wyjść centrali DF6000/4 zgodnie z schematem nr 4.

  Z poważaniem
                    Dyrektor 
      dr n. med. Norbert Prudel
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