
Ostróda, 11.06.2019 

        

        

       Wykonawcy, 

którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia             

publicznego w nw. postępowaniu 

         

         

Dotyczy: postępowania nr DZP1/zp/9/2019  na „Opracowanie koncepcji 
instalacji sygnalizacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynków: hala segregacji 
wraz z przylegającym budynkiem administracyjnym , kontenerowa stacja 
sprężarek oraz budynek portierni (pomieszczenie służby ochrony” 

   

Zamawiający informuję iż zmodyfikował Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  do SIWZ poprzez 

zmianę zapisu : 

1. Było: W załączeniu zestawienie materiałów instalacji SSP tj: Producent i typ: centrali SSP, 

czujka dymu, czujka ciepła, wskaźnik zadziałania czujki, przycisk ROP, moduł kontrolno-

sterujący, detektor zasysający, sygnalizator akustyczny lub akustyczno-optyczny, zasilacz, 

zasilacz automatyki pożarowej, system automatycznego czyszczenia stanowi załącznik nr 

1 do formularza ofertowego  oraz oświadczenie o autoryzacji sprzętu stanowiący 

(załącznik nr 9 do SIWZ). 

 

2. Jest: W załączeniu zestawienie materiałów instalacji SSP tj: Producent i typ: centrali 

SSP, czujka dymu, czujka ciepła, wskaźnik zadziałania czujki, przycisk ROP, moduł 

kontrolno-sterujący, detektor zasysający, sygnalizator akustyczny lub akustyczno-

optyczny, zasilacz, zasilacz automatyki pożarowej, system automatycznego czyszczenia 

stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego  oraz oświadczeniem iż wykonawca 

posiada autoryzację producenta sprzętu SSP (załącznik nr 9 do SIWZ) 

 

Zamawiający informuję iż zmodyfikował Załącznik nr 9 do SIWZ  

 

1. Było : Oświadczenie , że zgodnie z opz proponowany system sygnalizacji przeciwpożarowej 

(SSP) posiada autoryzację producenta sprzętu na którym planuje wykonać instalację  

a) Systemu sygnalizacji pożaru, 



b) Detektory zasysające, 

c) System automatycznego czyszczenia, 

        oraz  

 ● certyfikaty dla oferowanego sprzętu, na którym planują wykonać instalację: 

a) centrala SSP, 

b) czujka dymu lub ciepła, 

c) przycisk ROP, 

d) sygnalizator akustyczny lub akustyczno-optyczny, 

e) detektor zasysający, 

f) zasilacz automatyki pożarowej. 

 

Jest: Oświadczam, że posiadam  autoryzację producenta sprzętu, na którym  planuję wykonać 

instalacje: 

a) Systemu sygnalizacji pożaru, 

b) Detektory zasysające, 

c) System automatycznego czyszczenia, 

        oraz  

● certyfikaty dla oferowanego sprzętu, na którym planują wykonać instalację: 

a) centrala SSP, 

b) czujka dymu lub ciepła, 

c) przycisk ROP, 

d) sygnalizator akustyczny lub akustyczno-optyczny, 

e) detektor zasysający, 

f) zasilacz automatyki pożarowej. 

 

Zamawiający informuję iż zmodyfikował zapis siwz w punkcie XVII punkt 6  Sposób przygotowania oferty 

 

Przed zmianą : 

Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 2 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałów 

instalacji SSP tj: Producent i typ: centrali SSP, czujka dymu, czujka ciepła, wskaźnik zadziałania czujki, 

przycisk ROP, moduł kontrolno-sterujący, detektor zasysający, sygnalizator akustyczny lub 

akustyczno-optyczny, zasilacz, zasilacz automatyki pożarowej, system automatycznego czyszczenia  

wraz z oświadczeniem iż proponowany system sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) posiada 

autoryzację producenta sprzętu- Załącznik nr 9 do SIWZ  



Po ZMIANIE: 

Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 2 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałów 

instalacji SSP tj: Producent i typ: centrali SSP, czujka dymu, czujka ciepła, wskaźnik zadziałania 

czujki, przycisk ROP, moduł kontrolno-sterujący, detektor zasysający, sygnalizator akustyczny lub 

akustyczno-optyczny, zasilacz, zasilacz automatyki pożarowej, system automatycznego 

czyszczenia wraz z oświadczeniem iż wykonawca posiada autoryzację producenta sprzętu SSP -

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 


