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Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

 
dotyczy: Wybór Wykonawcy robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja  

 nowo nabytych nieruchomości”. 
 

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Po analizie zamieszczonych dokumentów, nie potrafię stwierdzić jaki jest zakres prac ? W treści 
zapytania pada m.in. stwierdzenie, że zamówienie dot. instalacji hydrantowej. Nie wskazano 
jednoznacznie w mojej ocenie w jakim zakresie ? Podobnie w zakresie "rozbudowa systemu 
sygnalizacji pożaru". Pojawia się jedynie informacja o montażu centrali, modułów i zasilaczy. Odnośnie 
pierwszych dwóch brakuje informacji o producencie (jeżeli mają działać z istniejącymi elementami). 
Ponadto czy system jest obecnie w 100% sprawny ? Ponadto w zakresie instalacji drzwi ppoż, kanałów 
i klap odcinających nie mogę znaleźć fragmentu budynku które to dotyczy. 
 
Odpowiedź 1 
1. Zakres prac dot. instalacji hydrantowej określony jest w PROJEKCIE WYKONAWCZYM 

ZAMIENNYM – PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE 
WLKP. INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA I INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA P.POŻ – w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.  

2. Zakres prac dot. rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru jest określony w dokumentacji 
uzupełniającej – OPIS TECHNICZNY pkt. 2.4 URZĄDZENIA ORAZ INSTALACJA SAP oraz na 
rys. nr  E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06. 

3. Zamawiający informuje, że w obiekcie zamontowane są następujące urządzenia: 
 moduły wejścia/ wyjścia AWEX – MIO 22, MIO 44, MIO 88, MIO 22LS - na klatce schodowej, 

w komunikacji, 
 moduł RJ45 CobiCabling kat. 6 nieekranowany keystone w pomieszczeniach biurowych, 
 AWEX centrala sygnalizacji pożarowe FAS 3 PLT (korytarz- pomieszczenie 0.20), 
 Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 – 10 piętro, 
 Centrala oddymiania AFG- 2004/8A 1L1G – 4 piętro, korytarz części biurowej; 6 piętro, 

korytarz części biurowej; 10 piętro, serwerownia. 



Jednocześnie Zamawiający nie stawia wymogu zamontowania urządzeń tych samych 
producentów, jeżeli urządzenia innych producentów, będą współdziałały z zamontowanymi 
urządzeniami. 

4. Wykonany system sygnalizacji pożaru został odebrany przez nadzór inwestorski w 2021 r.  
5. Miejsce montażu dodatkowych drzwi zostało wskazane w dokumentacji uzupełniającej - opis 

techniczny pkt. 2.1.ROBOTY BUDOWLANE 
6. Miejsce montażu kanałów i klap odcinających zostało wskazane w PROJEKCIE 

WYKONAWCZY ZAMIENNYM – PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 
18 W GORZOWIE WLKP. INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA 
I INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ  

 
Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 
 
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert. Termin składania ofert upłynie 23.11.2022 r. 
o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r. o godz. 10:15. Wykonawcy będą związani 
ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2022 r. 
 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

Z poważaniem 
 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
(-) 

Jacek Szymankiewicz 


