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Katowice, dn. 06.11.2015 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Zakup i dostawa stacjonarnych agregatów prądotwórczych” wpłynęły zapytania i udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający może udzielić informacji o konkretnych modelach układów SZR, z którymi mają
współpracować dostarczane agregaty, a które - jak rozumiemy - zamontowane już są w budynkach?
Czy zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania zapewniające bezpieczeństwo ludzi?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje iż dostarczane agregaty maja współpracować z:
a/ Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej: SZR typu HAGER HIC412A
b/ Komenda Powiatowa Policji w Będzinie :
SZR typu MAX-1SX ( lub równoważny)
c/ Komenda Miejska Policji w Bytomiu
:
SZR typu PPBZ21WYGE
Pytanie nr 2: Czy ustawienie dostarczonych agregatów na wskazanych miejscach będzie uznane za wypełnienie
zamówienia, a wykonanie pozostałych robót montażowych (układ wentylacji i odprowadzenia spalin, podłączenie do
instalacji odbiorczej, dokumentacja powykonawcza, etc.) będzie leżeć po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Za realizację zadania uznane będzie dostawa i ustawienie dostarczonych agregatów na
wskazanych miejscach, tj. w KPP w Będzinie dostawa będzie polegać na posadowieniu agregatu w obudowie
zewnętrznej na istniejącym fundamencie znajdującym się na terenie przylegającym do budynku Komendy, natomiast
w KMP w Rudzie Śląskiej i w KMP w Bytomiu dostawa będzie polegać na wprowadzeniu agregatów do istniejących
garaży na poziomie gruntu. Wykonanie podłączeń oraz montaż elementów wentylacji i odprowadzenia spalin leży po
stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 3: Kiedy można zapoznać się na miejscu z warunkami posadowienia agregatów?
Odpowiedź na pytanie nr 3: W związku z odpowiedzią na pyt. 2 Zamawiający nie widzi potrzeby wyznaczania wizji
na obiektach.
Pytanie nr 4: Czy możliwa jest wizja lokalna celem ustalenia warunków wprowadzenia i podłączenia agregatów
prądotwórczych.
Odpowiedź na pytanie nr 4: W związku z odpowiedzią na pyt. 2 Zamawiający nie widzi potrzeby wyznaczania wizji
na obiektach.
Pytanie nr 5: Czy agregaty które zamówione będą w wersji otwartej (bez obudowy) będą dostarczone wraz z instalacją
wentylacji i instalacją odprowadzania spalin (w celu wyceny w/w instalacji niezbędna jest wizja lokalna pomieszczeń
celem wykonania pomiarów i zaprojektowania instalacji.)
Odpowiedź na pytanie nr 5: Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
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