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Kalisz, dnia 5 lipca 2022 roku
 
 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania
rynku  pn.  „Prowadzenie  serwisu  pogwarancyjnego  i  konserwacja  systemu  gaszenia
gazem  Novec-1230  (FK-5-1-12)  w  pomieszczeniu  Archiwum  Urzędu  Miasta  Kalisza
mieszczącego się w Kaliszu przy ul. Krótkiej 5-7”.

W  związku  z  pytaniami  przesłanymi  przez  Wykonawców  w  imieniu  Miasta  Kalisz
(Zamawiającego) udzielam następujących odpowiedzi:
 

Pytanie nr 1:
W  nawiązaniu  do  zapytania  ofertowego  jak  w  tytule  proszę  o  podanie  większej  ilości
szczegółów dotyczących systemu:
System SUG:
- nazwa producenta systemu: np. TYCO;
- nazwa oraz typ centrali gaszenia gazem: np. Polon Ignis 1520m;
- obszar objęty ochroną SUG: np. serwerownia;
- ilość butli ze środkiem gaśniczym: np. 2 szt.;
- ilość środka gaśniczego w poszczególnych butli podana w kg: np. butla nr 1: 42,2 kg, butla
nr 2: 85,6 kg;
- ilość  czujek, ROP-ÓW, przycisków Start/Stop oraz ich typ: np. 2 szt. DUR-4046; 1 szt.
ROP-4001;  1  szt.  przycisk  uruchomienia  żółty  PU-61;  Przycisk  wstrzymania  niebieski  
PW-61;
- czy jest system zasysający: np. TAK Mocra 10 1 szt.;
- powierzchnia pomieszczeń/nia gaszonego: np. 55 m2;
- kiedy minęła gwarancja na system?;
- do kiedy butle mają ważną legalizację UDT? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia: 
1) nazwa producenta / wykonawcy systemu: GM Sprinkler Sp. z o.o.;
2) nazwa oraz typ centrali gaszenia gazem: Polon typ Ignis 1520m
3) obszar objęty ochroną SUG: archiwum Urzędu Miasta;
4) ilość butli ze środkiem gaśniczym: 2 sztuki;
5) ilość środka gaśniczego w poszczególnych butlach: każda butla po 192,5 kg



6) ilość czujek, ROP-ÓW, przycisków Start/STOP oraz ich typ: 

- dysza wyrzutowa DN50-1800 śr.38,2 mm – 2 sztuki;

- czujka optyczna dymu DUR-40 – 8 sztuk;
- sygnalizator akustyczny SA-K7 – 1 sztuka;
-  lampa  informacyjna  optyczna  „UWAGA  AUTOMAT.GASZENIE,  OPUŚĆ
POMIESZCZENIE” SE – 1 – 1 sztuka;
- lampa informacyjna optyczno-akustyczna „UWAGA GAZ, NIE WCHODZIĆ” – SW-1 –  
1 sztuka;
- przycisk uruchomienia gaszenia żółty - 1 sztuka;
- przycisk wstrzymania gaszenia niebieski – 1 sztuka;
7) czy jest system zasysający: NIE; 

8) powierzchnia pomieszczenia gaszonego: 135,17 m2;

9) kiedy  minęła  gwarancja  na  system:  system  jest  zamontowany  w  obiekcie,  na  który
Wykonawca prac udzielił rozszerzonej gwarancji i rękojmi na okres 5 lat tj. do 06.07.2022
roku;
10) do kiedy butle mają ważną legalizację UDT? – maj 2027 roku. 
Pytanie nr 2:
Odnośnie do poniższego  zapisu uprzejmie  proszę  o  informację  czy wykonanie  legalizacji
będzie  podlegało odrębnej  wycenie  czy ewentualna  konieczność  przeprowadzenia badania
wchodzi w skład „przeglądu rocznego”?
„c)  zgodnie  z  datą  następnego  badania  zbiornika:  -  zbiorniki  należy  poddać  badaniu
ciśnieniowemu w obecności inspektora posiadającego odpowiednie uprawienia pozwalające
na przedłużenie okresu użytkowania zbiornika.”
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  wykonanie  legalizacji  podlega  odrębnej  wycenie  oraz
konieczność  przeprowadzenia  badania  nie  wchodzi  w  skład  przeglądu  rocznego  –  data
następnej legalizacji zbiornika przypada w maju 2027 roku. 
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