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Pismo: PZP-225/07/2017/1  Korfantów dnia: 18.07.2018 r. 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”Doposażenie serwerowni w budynku Administracja w systemy 

zabezpieczające i alarmowe" 

w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy 
jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" 
Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-002/17 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
Pytanie nr 1 
preferowanym środkiem gaśniczym jest HFC 227ea (FM200) - podlegający stopniowemu wycofywaniu 
w myśl przepisów o f-gazach. Proszę o informację czy dopuszczają Państwo inne skuteczniejsze 
środki gaśnicze, np. aerozole gaśnicze (w załączeniu karta katalogowa oraz zdjęcia z montażu w 
serwerowni), które nie wymagają dozowu UDT, nadzoru f-gazów oraz pomieszczenia na butle tzw   
"butlowi"? Jesteśmy firmą zajmującą sie profesjonalnie tylko ochroną ppoż. czy istnieje możliwość na 
złożenie oferty tylko na doposażenie serwerowni w instalacje gaszenia. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie nr 2 
preferowanym środkiem gaśniczym jest HFC 227ea (FM200) - ze względu na zmiany  przepisów o f-
gazach, składamy zapytanie czy dopuszczają Państwo zastosowanie innych  równoważnych, 
skuteczniejszych środków gaśniczych,  które nie wymagają dozoru UDT, nadzoru f-gazów. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem złożenia wraz ofertą opisu technicznego 
przyjętego rozwiązania wraz z rysunkami technicznymi. 
 
Pytanie nr 3 
odnośnie postępowania dot. znak sprawy PZP-225/07/2018 ,składamy zapytanie,  
czy oferent ma dostarczyć również kosztorys ofertowy zgodnie z przedstawionym przedmiarem . 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorys szczegółowy. 
 


