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Sprawa: odpowiedź na pytanie i zmiana treści SIWZ (PI.TPZPoz.2600.056.2018)

W związku z pytaniem przesłanym przez uczestnika postępowania przetargowego w przedmiocie „Świadczenie
usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w
obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego” Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, jako Zamawiający, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.
Pytanie: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści siwz - zadanie 1.
W formularzu cenowym należy wskazać dwie ceny, za konserwację oraz osobno za naprawę.
Nie ma informacji w jaki sposób rozliczane będą koszty użytych materiałów do naprawy np nowych czujników,
central czy modułów czy środka gaśniczego po wyzwoleniu.
Czy będą one rozliczane na podstawie odrębnego kosztorysu zaakceptowanego uprzednio przez Inwestora czy
mają być te koszty uwzględnione w jednostkowej cenie naprawy?
Brakuje co do tej kwestii uszczegółowienia w umowie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wskazał w treści pkt 8 ppkt 3 Opisu przedmiotu umowy dla części nr 1 co Wykonawca
winien uwzględnić w cenie usługi i wyjaśnia, iż określenie użyte w lit c. „koszty wymiany sprzętu, robociznę” należy
rozumieć jako koszty wszelkich materiałów i części zamiennych potrzebnych do napraw w zakresie wynikającym
z pkt 6 oraz robociznę.
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie należy odnosić odpowiednio do analogicznych zapisów
zawartych w Opisach przedmiotu umowy dla pozostałych części zamówienia.
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż określenia użyte w pkt 6 takie jak:
- uszkodzone moduły – oznacza tylko moduły a nie całą centralę
- napełnienie zbiorników gazem – oznacza uzupełnienie ewentualnych ubytków gazu a nie pełne ładowanie butli po
zadziałaniu systemu.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający, na podstawie Rozdziału VII pkt 1 ppkt 4), modyfikuje treść
SIWZ, w następujący sposób:
Załącznik nr 1 do projektu umowy dla części nr 1 – Opis przedmiotu umowy
pkt 6 treść:
Naprawy w instalacjach sygnalizacji pożaru, stałych urządzeniach gaśniczych, klapach dymowych
obejmują: wymianę: zabrudzonych czujek, uszkodzonych modułów, zużytych technicznie akumulatorów,
naprawę linii dozorowych, wyłączników, włączników, siłowników, wentylatorów, sygnalizatorów
akustycznych i optycznych, napełnienie zbiorników gazem, badania ciśnieniowe zbiorników (UDT).

otrzymuje brzmienie:
Naprawy w instalacjach sygnalizacji pożaru, stałych urządzeniach gaśniczych, klapach dymowych
obejmują: wymianę: zabrudzonych czujek, uszkodzonych modułów, zużytych technicznie akumulatorów,
naprawę linii dozorowych, wyłączników, włączników, siłowników, wentylatorów, sygnalizatorów
akustycznych i optycznych, uzupełnienie ewentualnych ubytków gazu, badania ciśnieniowe zbiorników
(UDT).
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