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       Uczestnicy postępowania 

       wszyscy 

 

dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja instalacji 

sygnalizacji p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie” 

 

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w dniu 19.07.2017 r.: 

Pytanie nr 1)  

W załączonej przez Państwa dokumentacji (pn. rzuty pomieszczeń) nie są podane wystarczające 

informacje, niezbędne w przygotowaniu dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem 

systemy detekcji pożaru. Prosimy więc o przekazanie informacji dotyczącej posiadania aktualnej 

dokumentacji projektowej zawierającej nie tylko podkłady architektoniczne, ale również przekroje 

pomieszczeń, na nie naniesionych (w tym pomieszczeń posiadających, podwieszane sufity, podłogi 

techniczne, etc.).  

W przypadku, gdy wyżej wymieniona dokumentacja jest w posiadaniu Zamawiającego, czy możliwe 

jest, aby Zamawiający udostępnił ją w formie plików edytowalnych .dwg? 

W przypadku braku w/w materiałów czy Zamawiający przewiduje dokonanie przez Wykonawcę wizji 

lokalnej mającej na celu ustalenie zakresu prac? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w posiadaniu ww. materiałów. Zamawiający zaleca wizję lokalną oraz zapoznanie 

się z dokumentacją istniejącego systemu w DPS Nowe Czarnowo. 

 

Pytanie nr 2) 

W związku z posiadaniem przez Zamawiającego czujek izotopowych dymu, Zamawiający powinien 

wymagać od oferentów niezbędnych uprawnień, tj. Zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na 

prowadzenie działalności, o której mowa w artykule 4 ust. 1 i 9 Prawo atomowe, polegającej na: 

obrocie, transporcie, składowaniu i obsłudze w zakresie: instalowania, konserwacji kontroli szczelności 

źródeł izotopowych czujek dymu oraz decyzję Państwowej Agencji Atomistyki o nadaniu uprawnień 

Inspektora Ochrony Radiologicznej. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga od oferentów 

załączenia do oferty w/w dokumentów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ww. dokumentów od Wykonawcy.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina treść pkt. 1.4 zaproszenia do złożenia oferty tj.: 

„Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 

kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia 

ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami.” 

 

Pytanie nr 3) 

Czy w związku z koniecznością wyjaśnienia kwestii formalnych Zamawiający przewiduje możliwość 

wydłużenia terminu składania ofert do dnia 28.07.2017 roku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia do złożenia oferty w następujący sposób: 

- pkt 9 zaproszenia otrzymuje brzmienie: 

„Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 13oo w budynku 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, 

pok. 11.” 

 


