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Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza ewentualność wymiany 12 istniejących czujek na czujki z 
materiałem nie promieniotwórczym i utylizację czujek z materiałem promieniotwórczym. 
Jeżeli zamawiający nie dopuszcza wymiany, czy uprawnienia maja być aktualne przez 
cały czas trwania umowy ? czy tylko w momencie jej zawarcia ?  

Odpowiedź na pytanie 1: 

Nie planujemy wymiany czujek. Uprawnienia muszą być aktualne na dzień 
złożenia oferty jednak muszą być re certyfikowana na pozostały czas trwania 
umowy o ile nie są ważne w całym okresie jej trwania.  

Pytanie 2: 

Na tą chwilę posiadamy magazyn przechowywania czujek, jednak jeżeli Zamawiający 
udzieli zgody na wymianą czujek i ich utylizacji, czy w dalszej części umowy taki 
magazyn dalej będzie wymagany ?  

Odpowiedź na pytanie 2: 

Nie planujemy wymiany chyba że w ramach awarii 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający dopuszcza referencie z innych obiektów, które prowadzony jest serwis, 
np. ponad 2400 elementów systemu sygnalizacji pożaru. Systemy są bardziej 
rozbudowane niż na szpitalu i uważam zapis „ na obiektach Służby Zdrowia” jako nie 
stosowny i dyskryminujący firmy, które zajmują się nawet bardziej skomplikowanymi 
systemami sygnalizacji pożaru. Tym samym wnoszę o zmianę na „ Referencje 
dokumentujące prowadzenie serwisu na obiektach z ponad 600 elementami systemu 
sygnalizacji alarmu pożaru” i proszę o przyjęcie takiej formy zapisu.  

Odpowiedź na pytanie 3: 

Możemy dopuścić innych wykonawców  świadczących usługi serwisowania i 
naprawy instalacji sap o wymaganej ilości czujek w innych obiektach 
kubaturowych wyposażonych w tego rodzaju instalacje. 
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Pytanie 4: 

Podobnie jak w punkcie 6.  Oddymianie czy znajduje się w obiekcie „Służby Zdrowia”  czy 
w  innym obiekcie, nie istnieją odrębne przepisy dotyczących oddymiania klatek 
schodowych czy systemów nadciśnieniowych. Wnoszę o zmianę na „ Referencje 
prowadzenia serwisu w minimum 2 obiektach w których znajdują się systemy oddymiania 
klatek schodowych w tym minimum jeden system nadciśnieniowy” i proszę o przyjęcie 
takiej formy zapisu. 

Odpowiedź na pytanie 4: 

 
Możemy dopuścić innych wykonawców świadczących usługi serwisowania i 
naprawy instalacji oddymiania w innych obiektach kubaturowych wyposażonych 
w tego rodzaju instalacje. 

Pytanie 5: 

 Ad. Paragraf 1 punkt 2 podpunkt 1 wzoru umowy. Czy zamawiający dysponuje 
książkami eksploatacji ? Czy wykonawca takie książki ma założyć ?  

Odpowiedź na pytanie 5: 

Każda z central posiada książkę.  

Pytanie 6: 

Z uwagi na fakt uszkodzenia drukarki w jednej z central oraz uszkodzonego systemu 
aspiracyjnego (ZNUK), który jest obecnie zablokowany w centrali, czy Zamawiający 
usunie istniejące wady i przekaże systemy sprawne? Czy w ramach nowej umowy 
wykonawca ma wykonać naprawy o których już ma wiedzę od długiego czasu, że istnieją 
i nie są usuwane?  

Odpowiedź na pytanie 6: 

Trwa naprawa więc system będzie w pełni sprawny 

Pytanie 7: 

Czy z uwagi na błąd na stronie i brak możliwości pobrania dokumentacji w dniu 
ogłoszenia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert ?  

Odpowiedź na pytanie 7: 

Nie przewidujemy przedłużenie terminu obowiązuje termin 22 12 2021  r. 

Pytanie 8: 

Czy przeglądy mają odbywać się zgodnie z istniejącą normą PKN-CEN/TS 54-14:2020-
09 ? Z umowy nie wynika to jednoznacznie co wydawało by  się oczywiste.  

Odpowiedź na pytanie 8: 

Raz na kwartał. 
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Pytanie 9: 

Ad. Paragraf 2 punkt 5 wzoru umowy 

Z uwagi na fakt uszkodzenia drukarki, a zapewnienie materiałów eksploatacyjnych ( 
papier ) i wliczenie ich w wynagrodzenie dla wykonawcy, proszę o określenie 
miesięcznego zapotrzebowania na papier przy „ilościach wynikających z normalnego 
zużycia „  

Odpowiedź na pytanie 9: 

Do 2 szt. rolek na centralę. 

Pytanie 10: 

Ad. Paragraf 3 punkt 4 wzoru umowy. Czy wykonawca ma wystawiać nieodpłatnie 
zaświadczenia , na każde wezwanie, czy tylko po wykonanych przeglądach ? 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Po każdym przeglądzie i/lub naprawie czy modernizacji 

Pytanie 11: 

Ad. Paragraf 3 punkt 4 wzoru umowy. Z uwagi, że materiały pomocnicze są po stronie 
wykonawcy proszę o określenie minimalnie i maksymalnie ilości materiałów 
pomocniczych : „żarówki, bezpieczniki, szybki”   

Odpowiedź na pytanie 11: 

W okresie roku około 20 szybek do ROP i oddymiania, kilka szt. bezpieczników i 
żarówek ilości nieznaczące 

Pytanie 12: 

Ad. Paragraf 3 punkt 1 wzoru umowy. Czy takie paszporty istnieją obecnie, czy mają 
zostać założone na nowo ?  

Odpowiedź na pytanie 12: 

Zapis brzmi jednoznacznie założenie i prowadzenie. 

Pytanie 13: 

Ad. Paragraf 3 punkt 2i3 wzoru umowy. Czy zamawiający będzie ustalał terminy takich 
szkoleń, czy wykonawca ma przyjąć terminy szkoleń w harmonogramie i poinformować o 
fakcie Zamawiającego? Czy Zamawiający odpowiednio wcześniej przygotuje listę osób do 
przeszkolenia ?   

Odpowiedź na pytanie 13: 

Szkolenie ustalane jest indywidualnie a informacja przekazywana mailowa na 
kilka dni przed planowanym szkolenie i podlega uzgodnieniu nie narzucamy 
sztywno terminu - do uzgodnienia. Szkolenie należy zaplanować co 6 miesięcy 
dla stałych pracowników (w ramach przeglądu co drugi kwartał) Szkolenie dla 
nowych pracowników zależnie od rotacji pracowników obsługi central średnio 
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raz na kwartał dla każdej centrali jest przyjmowany nowy pracownik (Obsługa 
central w Policach i Klinice Psychiatrii raczej sie nie zmienia rotacja dotyczy 
głownie Unii Lubelskiej) 

  

 


