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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę  i remont 
części pomieszczeń parteru i I piętra  Komendy Powiatowej Policji  w Drawsku Pomorskim 
przy ul. Obr. Westerplatte 3”.

Na  podstawie  art.  38  ust.1  i  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego 
postępowania wraz z odpowiedzią:

Pytania
1.  W przedmiarze  robót  elektrycznych w poz.  47  przewidziano  montaż  46  sztuk  izotopowych 

czujek dymu DIO-4043 a na załączonych rysunkach do przetargu tych czujek jest tylko 43. Jaką 
należy przyjąć ilość?

2. W przedmiarze robót elektrycznych w poz. 46 przewidziano montaż 3 sztuk optycznych czujek 
dymu DOR-4043 a  na załączonych rysunkach do  przetargu tych  czujek  jest  4.  Jaką należy 
przyjąć ilość?

3. W przedmiarze robót elektrycznych w poz. 48 przewidziano montaż 49 sztuk gniazd G-40 a na 
załączonych rysunkach do przetargu tych gniazd jest tylko 47. Jaką należy przyjąć ilość?

4.  W  przedmiarze  robót  elektrycznych  w  poz.  45  przewidziano  montaż  5  sztuk  ręcznych 
ostrzegaczy  adresowalnych  ROP-4001M  a  na  załączonych  rysunkach  do  przetargu  tych 
ostrzegaczy jest 6. Jaką należy przyjąć ilość?

5. W jakim celu zaprojektowano przewód HDGs 2x1,5mm2 jeżeli sygnalizatory akustyczne SAL-
4001  są  adresowalne  i  montowane  są  na  linii  adresowalnej  wraz  z  czujkami  i  ręcznymi 
ostrzegaczami  pożarowymi  przewodem  YnTKSYekw  1x2x1?  Prosimy  o  wykreślenie  tego 
przewodu z przedmiaru robót.

6. W przedmiarze robót elektrycznych w poz. 59 przewidziano montaż 2 sztuk czujek Cobalt Plus a 
na załączonych rysunkach do przetargu tych czujek jest tylko 1. Jaką należy przyjąć ilość?

7.  W  przedmiarze  robót  elektrycznych  w  poz.  61  przewidziano  montaż  8  sztuk  czujek 
kontaktornowych S-4 a na załączonych rysunkach do przetargu tych czujek jest tylko 6. Jaką 
należy przyjąć ilość?

8.  W  przedmiarze  robót  zaprojektowano  4  manipulatory  INT-KLCD-BL  oraz  6  klawiatur 
wielofunkcynych INT-SCR-BL. Gdzie one mają być zamontowane, bo na planach nie ma ich 
zaznaczonych?

9.  W  przedmiarze  robót  w  pozycji  57  zaprojektowano  5  sztuk  ekspanderów  czytników  kart 
zbliżeniowych  CA-64SR?  W  jakim  celu?  Do  tych  ekspanderów  można  podłączyć  tylko  i 
wyłącznie  czytniki  kart  zbliżeniowych  o  symbolu  CZ-EMM,  CZ-eMM2,  CZ-EMM3 i  CZ-
EMM4. Manipulatory INT-KLCD-BL i klawiatury INT-SCR-BL z tym ekspanderem nie będą 
działać.

10.  W przedmiarze robót elektrycznych w poz.  60 przewidziano montaż 1 sztuki  czujki  zbicia 
szyby, a na załączonych rysunkach do przetargu tej czujki nie ma. Gdzie mabyć zamontowana 
czujka?

11. Zaprojektowano dwa zasilacze APS-30? Po co? Jakie mają one spełniać zadanie i gdzie mają 
być zamontowane? Na rysunkach nie ma ich zaznaczonych.

12.  W  przedmiarze  robót  przewidziano  montaż  jednego  elektrozaczepu  i  3  sztuk  zwór 



elektromagnetycznych a  z  rysunków wynika,  że  powinny być  3  elektrozaczepy lub  5  zwór 
elektromagnetycznych.  Jakie  należy  przyjąć  ilości  elektrozaczepów  i  zwór 
elektromagnetycznych?

13. W przedmiarze robót przewidziano montaż 3 monitorów 32 calowych. Gdzie one mają być 
zamontowane?

Odpowiedzi:
Zamawiający uszczegóławia typy w poz.63 i  64
Ad.1.- 3. czujka izotopowa- 46 szt oraz czujki optyczne - 3 szt (czujka nr 4/15, 3/05 to czujki 

izotopowe, w to miejsce ujęto dodatkowe czujki na kondygnacji poddasza ) oraz gniazda 
do czujek 49szt.

Ad.4. ROP-4001M -- 5 szt -- ostrzegacz oznaczony na rys nr 4 numerem 3/30 jest zbędny
Ad.5. przewód HDGs 2x1,5 mm2 przewidziano jako zasilanie sygnalizatorów  akustycznych
Ad.6. Dodatkową czujkę przewidziano na parterze
Ad.7. Czujki S-4 przewidziano również w oknie pom. Nr 1.28
Ad.8-9. W obiekcie wg. wymagań  użytkownika ma być kontrola dostępu dwustronna. W tym celu 

należy zamontować ekspandery czytników CA64SR (nowe oznaczenie INT-R) - 5 szt. 
oraz  czytniki kart zbliżeniowych  CZ-EMM3 -- 6 szt.(poz.64 przedmiaru) i CZ-EMM4 -4 
szt (poz. 63 przedmiaru)

Ad.10. Czujkę zbicia szyby należy zamontować w pom. Nr 1.28
Ad.11. Zasilacze APS  przewidziano w celu zasilania zwór  elektromagnetycznych
Ad.12. Drzwi wejściowe do korytarza (1.31) i pomieszczenia nr 1.23 na I piętrze są wyposażone w 

zwory elektromagnetyczne
Ad.13. Monitory przewidziano w pomieszczeniu dyżurnego

Zamawiający podtrzymuje ilości z przedmiarów części elektrycznej.

Zamawiający nie przesuwa termin składania ofert  

Wyk. K.O. 


