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oDPowIEDŹ

Nr t

na zapytaniaw sprawie SIWZ
sząnoyr'niPą|istwo'
Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2010-08-25 do Zamawiającegowpłynęłaprośba
o wyjaśńenie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia' w posrępowaniu
prowadzonymna podstawieprzepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rol'.uPrawo Zamówień
Publicznych(Dz' U. z 2010r' NI l13, poz' 759)w trybieprzetaĘ nieograniczony,na:
wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz ilstalacji dźwiękowegosystemu
ostrzegawczego w

budynku Ak.łdemii Sztuk Pięknych w

Katowicach przy

ul. Raciborskiej37,
Treśćwspornnianęjprośbyjest następująca:
1. Czy oferując w systernie czujkę liniową która jest zasilana bezpośrednioz pętli
dozorov/ej centrali p.poż i dzięki temu nie wymega montaźu dodatkowego
zasi|aczamo'łlazmniejszyćobmiarzasilaczyw systęmięp.poż?
f. Czy Zamaw.tającypotwierdzą żę zgoó|ię z zapisem pkt 4.3 projeku teahnicznego
zaoferowaćsyst€m, który technicznie tmożIiwid
systemu sygnalizacji poże{una|eź,y
pracę kilku centr.]lw sieci z 1rłnąwizualizacją?
3' Czy famawiający uzna za spełoieniewymagańa pktu 4'3 projektu technicznego
drukawq|ia wszystkichzd!,rzeń i r.,portów
systemu sygnalizacji pożzfu',możIi'|ość
na dukarce

systemowej" w przypadku zastosowania dedykowanej drukarki

zewnętranej,nie zinteglowanejfabrycznie z c€ntra]ą pożalową?
4' Czy w wycenie systemu sygnalizacji pożaru, oprócz sterowąń należy ująć takze
montaż systemu odymiającego ?(tj. centala oddymiającą przyciski oddymiania'
przyciski przewietrzania co opisuje pkt'4'16 dokumentacji systemu p'poż)
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w przedmiarze brak tŃich lrządzęń. lei.eli należy je ująć w ofercie' prosimy
wskazać'jaką przyjącpodstawęwyceny
5 . Kto i oa czyj koszt będzieusuwałewentualneuszkodzeniawykonanej wyprzedzająco
instalacji kablowej, w pŹypadku gdyby pomiary wykazaĘ takie uszkodzenia? Czy
Wykonawca tego okablowania w ramach udzielonej Zamawiającnmugwarancji, czy
teżobecnywykonawca p.pożi dso w rarrrachprac dodatkowych?
Jak wykonanezostałookablowanięlinii głośnikowych
w obiekcie? C4

zgodnie

z.zutami tzn 10 linii głośnikowych,
czy teżzgodnieze schematem
ideowym(6 linii)?
'7.

W zwięku z rozbieiznościami
w ilościlinii głośnikowych
i modułówkońcatycb linii
występującychvr'przedmiarz€ robót, na schemacieideowym i na rzutachkondygnacji'
prosimy o jednoznaczneokeślenie,które ilościnależyprzyjąćdo wyceny
urzadzenie

Lm.

orzedmiaaDSO

schemat
ideowy DSO

linia głośnikowa
z
modułem końca
iinii
sa.

tzuty
kondvqnacii
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+4sf
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8 . Czy Zamawiającypotwierdzą że zgodnle z zapisem pkt 4-2 projektu DSo, pomrmo
faktu że caty obiekt podzielono na 1 strefę ewakuacji, nal€ży zaoferować syst€m,
który moŹenadawaćw jędnym czasię dwa różnękomunikatyzapisanęw pamięci
c1&owej i mieć certydkacjętakźew tym zakresie
9 . Czy oferującinne technicznie.ozwiązaniew systemieDSo, moŹnadokonaćzmiany
niektórych obmiarów dostosowując je do zaproponowanej własnej konfiguracji
opatrującdokonanązmianę stosown}łnkomentarzemwyjaśniającym?

stanowisko(wyjaśnienia)
zama\łiającego
w przedmiotowej
kwestiijest następujące:
Ad. 1 W przypadku małej ilości czujek liniorłych moż a stosowaó zasilanie
bezpośrednioz pędi dozorowej (osobna pętla tylko dla tych czujek) w t}m
pŹypadku instalacja zostaławykonana i prowadzenieosobnej Linii dla czujki
liniowej jest raczej małoprawdopodobne'więc zaproponowaneTozwiązanie
jest możiwe lecz to wykonawca biffzę rla siebie odpowiedzialnośćza
ewenfualnęprzeciąż€oie pętli dozoTowej.
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Ad.2

TaŁ zaproponowaly system parametramima dolówn}'\łaó |ub przeltyższać
ten który jest w projekcie.

Ad. 3 Nie' clrukarkęzewnętlaą możla łatwowyłącąyć,możenastąpićzanik napięcia
zasilającego (centrala ma własnezasilanie) co może wpłynąćna pewność
pracy. (Natomiast moha

taką koncepcję zaploponowaćjako opcję

dodatkow{.
Ad. 4 System oddymianiaw budynku zostal juz wykonarry,wobec powyższego
nalezy uwzglęclnićtylko steTowanie.
Ad. 5

lnstalacja Dso oraz instalacja sygnalizacji poŹaruzostaławykonanazgodnie
z pĄekem i sprawdzonana ciągłość.

Ad. 6

okablowanie linii głośnikowych
zostałowykona!ę zgodnie z rzutaml.

Ad. 7

Na|ezy przyjąó l0 szt.

Ad' 8 Zapis w tym puŃcie doĘczy specyfikizaprojel1owanego
systemqnatomiast
przy je<lnej stefie

nie ma takiego w}mogu stosowania 2 róinych

komunikatów.
Ad. 9 NaleĄ trz},rnaćsię obmiaru. Udostępńony obmiar został spolządzony na
podstawie projeku tecbnicnego, w l(tóry,mprzyjęto rozwiązania tecbniczne
je jako rozwią.zaaie
i naleŹypofoaktować
bazowe.Zastosowanesystemyolaz
urządzeniapowinny posiadaćco najmniej równoważneparametrytecbniczne.
w plzypadku konięczuościzastosowania imych rozwięań technicznych
systemów należyprzedłożyókomentarzw}iaśniający.
Informujemy,
żę ąodrie z wymogiemart' 38 ust' 2 ustawy'stanowisko
Zamawiającego
zostałorozesłane
do wszystkichwykonawców,którymprzekazanoSIWZ oraz udostępnione
na stronieintemetowej.
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