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Warszawa,  5 kwietnia 2017 r. 
DE-WZP.262.14.2017.1.BR 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dotyczy: wykonania dwóch przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku MEN oraz 

przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia 
ewakuacyjnego znajdującego się w budynku – postępowanie nr DE-
WZP.262.14.2017.BR 

 
 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 31 marca 2017 r. na wykonanie dwóch 
przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku MEN oraz przeprowadzenie 
dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego 
znajdującego się w budynku, poniżej przekazuję pytania potencjalnych oferentów wraz 
z odpowiedzią: 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z załącznikiem 2 pkt 3 ppkt 1 i 2: „3. W ramach każdego z przeglądów sprzętu 
przeciwpożarowego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia: 
1) przeglądu i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego” 

 jaki jest zakres przeglądu (co ma obejmować? 

 jaka jest ilość lamp? 

 w jakich godzinach mają być wykonywane pomiary? 

 czy zamawiający dysponuje aktualną dokumentacją techniczną w wersji 
elektronicznej? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zakres przeglądu obejmuje sprawność działania oraz pomiar natężenia oświetlenia 
(oprawy mają wbudowane akumulatory). W budynku zamontowane są następujące 
oprawy: (liczba i model): 

 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES SYSTEM SCREEN LED nastropowa 
jednostronna oznaczona jednostronnie: „wyjście ewakuacyjne” – 6 szt. 

 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES SYSTEM SCREEN LED, jednostronna 
przystosowana do montażu na stropie, zawieszana lub z uchwytem naściennym 
– 96 szt. 

 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES SYSTEM SCREEN LED, dwustronna 
zawieszana – 21 szt. 

Liczba opraw mogła ulec zmianie ze względu na prace remontowe prowadzone 
w budynku. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w porze 
nocnej – jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba.  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
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Najnowsza dokumentacja pochodzi z 2010 r. i sporządzona jest jedynie w wersji 
papierowej. Jej fragment zawiera zestawienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 4. 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z załącznikiem 2 pkt 3 ppkt 1 i 2: „3. W ramach każdego z przeglądów sprzętu 
przeciwpożarowego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia: 
(…) 
2) przeglądu hydrantów (32 szt.)” 

 jakie typy? (wewn., zewn., podziemne)? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Budynek zaopatrzony jest jedynie w hydranty wewnętrzne. 

Pytanie nr 3 

Proszę o podanie nazwy i modelu centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru  

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Nazwa i model centrali: 230V IP 30. 

Pytanie nr 4 

Proszę o  przedstawienie zestawienia elementów wchodzących w skład Systemu 
Sygnalizacji Pożaru (czujki, ROP-y, moduły sterujące)  

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Przedmiotowe zestawienie zawarte jest w załączniku do niniejszej odpowiedzi (poniżej, 
s. 4). 

Pytanie nr 5 

Proszę o podanie wielkości obszaru, którego mają dotyczyć pomiary oświetlenia 
ewakuacyjnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego mają dotyczyć korytarzy i klatek schodowych. 
Stosownie do dokumentacji „Projekt wykonawczy – instalacja oświetlenia 
ewakuacyjnego” z sierpnia 2010 r. obejmować będzie następujące elementy: 

 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES SYSTEM SCREEN LED nastropowa 
jednostronna oznaczona jednostronnie : wyjście ewakuacyjne” 6 szt. 

 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES SYSTEM SCREEN LED, jednostronna 
przystosowana do montażu na stropie, zawieszana lub z uchwytem naściennym 
96 szt. 

 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES SYSTEM SCREEN LED, dwustronna 
zawieszana 21 szt. 

Liczba opraw mogła ulec zmianie ze względu na prace remontowe prowadzone 
w budynku 
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Pytanie nr 6 

Czy w celu wykonania pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego wszystkie pomieszczenia 
zostaną udostępnione jednorazowo. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
wszystkie pomieszczenia zostaną udostępnione jednorazowo. 
 

 
 

 



 

 
 

 

4 
 

Załącznik do odpowiedzi na pytania 

 


