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Poznań, dnia 26 marca 2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 

0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań,  

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń 

przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” 

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ: 

Pytanie 1: 

„W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemicznym, a co za tym idzie częściowym brakiem 

zasobów personalnych potrzebnych do analizy dokumentacji, w celu przygotowania rzeczowej i 

merytorycznej oferty, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 8 kwietnia 2020 roku.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 2: 

„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie numer 2 z dnia 24.03 prosimy o zestawienie ilościowe 

wszystkich systemów we wszystkich budynkach, a więc także systemów oświetlenia awaryjnego.” 

Odpowiedź Zamawiającego:  

W uzupełnieniu Zamawiający przedstawia następujące informacje: 

A) Dla budynku nr 404 

Klapy ppoż mcr FID S, FID PRO – 101 sztuk 

Zawory ppoż ZIPP – 16 sztuk 

System detekcji tlenku węgla – dołączona dokumentacja projektowa 

System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 430 opraw 

typ systemu alarmowego Schrack Sekonet Integral IP 

ilość czujek pożarowych 465, ilość ostrzegaczy ręcznych  58 sztuk 
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klapy pożarowe – 101 sztuk, zawory pożarowe – 16 sztuk 

2 klatki schodowe wydzielona z systemem oddymiania 

System detekcji tlenku węgla – dołączona dokumentacja projektowa 

System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 400 opraw 

B)  Dla budynku nr 400 

typ systemu alarmowego Schrack Sekonet Integral IP 

ilość czujek pożarowych 160 ilość ostrzegaczy ręcznych 12 sztuk 

System oddymiania klatek schodowych 

1 klatka schodowa wydzielona z systemem oddymiania 

klapy pożarowe – 4 sztuki 

C) Dla budynku nr 406 

typ systemu alarmowego Schrack Sekonet Integral IP 

ilość czujek pożarowych 492, ilość ostrzegaczy ręcznych 68 sztuk 

2 klatki schodowe wydzielona z systemem oddymiania 

Klapy pożarowe – 28 sztuk 

Zawory pożarowe – 6 sztuk 

- System detekcji tlenek węgla (producent: GAZEX) – Zamawiający dołącza dokumentację projektową, 

- oświetlenie awaryjne o ewakuacyjne – około 430 opraw. 

Pytanie 3: 

„Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w budynkach 404 i 406 wyszczególniono poniższy zakres 

konserwacji: 

A. Systemy niskonapięciowe dla budynku nr 406 (Segment A): 
1. System detekcji tleneku węgla (producent: GAZEX), 

2. System sygnalizacji pożarowej SSP, (producent: Schrack Seconet) 

3. System sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatek schodowych (producent: D+H) 

4. System klap i zaworów pożarowych (producent: Gryfit)  

5. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (producent: AWEX C-Rubic) 

B. Systemy niskonapięciowe dla budynku nr 404 (Segment B): 
1. System detekcji tleneku węgla (CO), (producent: GAEX) 

2. System sygnalizacji pożarowej SSP, (producent: Schrack Seconet) 

3. System sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatek schodowych (producent: AFG) 

4. System klap i zaworów pożarowych (Marcor) wraz z bramą pożarową 

5. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (producent: AWEX C-Rubic) 
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Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja uwzględnia jedynie system SSP. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji dotyczącej pozostałych zakresów.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 4: 

W treści SIWZ jest zapis "Cena oferty powinna wynikać z kalkulacji przeprowadzonej w Wykazie cen", 

mamy pytanie kiedy Zamawiający udostępni wskazany dokument - Wykaz cen. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 
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