
          Otwock dn. 14.03.2017 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na przeglądy techniczne, konserwację urządzeń przeciwpożarowych, 

tj. oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, Systemu 

Sygnalizacji Pożarowej wraz z urządzeniami powiązanymi przez okres jednego rok. 

 

Pytanie 1.  

Czy zamawiający posiada kody serwisowe/administratora? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że posiada kody niezbędne do serwisowania systemu. 

 

Pytanie 2.  

Czy zamawiający posiada aktualną dokumentację techniczną zainstalowanych systemów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że aktualną dokumentacje. W związku z tym, że system był rozbudowywany 

dokumentacja jest dostępna w kilku projektach. 

 

Pytanie 3. 

Czy zamawiający posiada pliki źródłowe, kopie konfiguracji (baz danych) zainstalowanych systemów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kopie konfiguracji dostępne są w firmie, która dotychczas serwisowała 

system, które na wniosek Szpitala zostaną przekazane przyszłemu serwisantowi. Obowiązkiem firmy 

serwisującej jest zrobienie kopii zapasowej przed podjęciem ingerencji w system. 

 

Pytanie 4. 

Czy zainstalowane systemy są/były konserwowane i z jaką częstotliwością? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że system był konserwowany zg. z przepisami prawa. 
 



Pytanie 5. 

Czy zainstalowane systemy są sprawne? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy SSP jest sprawny, centrala pożarowa nie zgłasza usterek. 
 

Pytanie 6. 

Proszę o podanie ilości pożarowych wyłączników prądu, które należy poddać sprawdzeniu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do sprawdzenia są 2 PWP. 

 

Pytanie 7. 

Czy Wykonawca w celu udowodnienia zakresu wiedzy i doświadczenia przedstawia jakieś dokumenty 

czy będzie to zawarte w złożonym oświadczeniu o spełnieniu warunków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających 

wykonanie/wykonywanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 17.3 zapytania 

ofertowego (np. referencje, oświadczenia ze wskazaniem obiektu -dane teleadresowe Zamawiającego, 

który był serwisowany przez co najmniej wymagany okres bądź oświadczenie ze wskazaniem obiektu -

dane teleadresowe Zamawiającego, w którym Wykonawca wykonał co najmniej jeden z systemów 

sygnalizacji pożaru firmy BOSCH serii 5000. Jeśli Wykonawca przedstawi jedynie oświadczenie 

Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy referencji od określonego w oświadczeniu 

Zamawiającego. 
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