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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ TECHNICZNY 

u l .  Wały  Chrobrego 1 -2  70  -500 Szczec in  
te le fon  (+48 91)  480  9 332  fax  (+48 91)  480 9 748  

www. am.szczec in .p l  e -ma i l : a t@am.szczec in .p l   

Szczecin, 05.06.2014r.  
 
 
 

 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/53/13/2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod nr 111125-2014 w dniu 23.05.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 
instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) oraz konserwacja i serwisowanie instalacji 
niskoprądowych w Studenckim Domu Marynarza Korab Akademii Morskiej w Szczecinie,  
ul. Starzyńskiego 8 

 
 
I. 

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dniach 04 i 05 czerwca 2014 wpłynęły 
zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p. Zamawiający udzielił 
następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1: 
Chcecie Państwo aby uwzględnić koszty serwisów i konserwacji wszystkich systemu, a nie ma 
podanej ilości urządzeń w poszczególnych systemach (DSO, SOiR). Proszę o podanie ilości 
wszystkich urządzeń w celu poprawnego wycenienia kosztów serwisowania i konserwacji. 
Odp.: 
W SDM KORAB są zainstalowane po 2 wentylatory na każdej z klatek schodowych. Obiekt posiada 
2 klatki.  
W SDM KORAB zainstalowano 293 szt. głośników systemu DSO. 
 
Pytanie nr 2: 
Instalacja przewodowa sygnalizacji alarmu pożaru wykonana jest przewodem YnTKSY bez ekranu, 
większość instalacji nowych systemów wymaga kabla z ekranem, czy Zamawiający przewiduje 
wymianę okablowania?  
Odp.: 
Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącego okablowania na kabel ekranowany.  
 
Pytanie nr 3: 
W przedmiarze pozycja 27 jest uzyskanie zgody producenta urządzeń sygnalizacji pożarowej do 
sprawnego działania systemu na istniejącym okablowaniu YnTKSY 1x2x0,8 proszę o potwierdzenie, 
czy do oferty należy dołączyć pismo wystawione przez producenta proponowanego systemu, 
potwierdzającego, że proponowany system będzie działał bezawaryjnie na istniejącym typie 
okablowania oraz, że producent utrzymuje warunki gwarancyjne dla wszystkich zastosowanych 
urządzeń? 
Odp.: 
Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga załączania pisma wystawione przez producenta 
proponowanego systemu, potwierdzającego, że proponowany system będzie działał bezawaryjnie 
na istniejącym typie okablowania oraz, że producent utrzymuje warunki gwarancyjne dla wszystkich 
zastosowanych urządzeń. 
Zamawiający podkreśla, że jako końcowy wynik remontu powinien otrzymać sprawnie działającą 
instalację SAP. Wykonawca udzieli przewidzianej w przedmiocie zamówienia gwarancji na 
wykonany zakres prac 
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II. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 
ust. 4 ustawy PZP zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej 
w w/w postępowaniu w następującym zakresie: 
 
1. Załącznik nr 13 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie 
konserwacji i serwisowania instalacji niskoprądowych  
 

Za punktem 2.2 dodaje się punkt 2.3 o treści: 
„2.3 Ilości urządzeń w systemach (DSO, SOiR). 

W obiekcie zainstalowane są: 
1)   po 2 wentylatory na każdej z dwóch klatek schodowych, 
2)   293 szt. głośników systemu DSO.” 

 
2. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XIII Opis sposobu przygotowania ofert gdzie ust. 9 

otrzymuje brzmienie: 

 
3. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

gdzie: 
 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz  

z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać 
należy w Dziale Technicznym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-
2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 11.06.2014r. do godziny 10.30.” 

 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2014r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym  

o godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu 
składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.” 

 
 
Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz opisu 
przedmiotu zamówienia zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia  
o zamówieniu. 
 

 
Akademia Morska w Szczecinie  Kancelaria - pok. nr 73A  

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
z dopiskiem „Oferta na: „ Remont instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) oraz 

konserwacja i serwisowanie instalacji niskoprądowych w Studenckim Domu Marynarza 
„KORAB” Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 „, nr sprawy 

AT/53/13/2014 oraz: Nie otwierać przed dniem 11.06.2014r., godz. 11.00. 
 


