
Dotyczy:  zapytania ofertowego na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w 

ośrodku OHP w Wiśle 

 

PYTANIA:  

Po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie 

niespójnych danych zawartych w materiałach: 

1. występują rozbieżności ilościowe pomiędzy przedmiarem a ilościami pokazanymi na 

schematach - które ilości należy uwzględnić w wycenie 

2. w przedmiarze brak pozycji kosztorysowych dotyczących prowadzenia kabli o 

podwyższonej odporności ogniowej , oraz samych kabli niepalnych 

3. W załączonym  PT mamy uwagi do sposobu doboru i rozmieszczenia elementów systemu : 

a. czy odległości pomiędzy przyciskami ROP w obiekcie są właściwe 

b. czy w obiekcie występują przestrzenie między stropowe wymagające ochrony? - w PT brak 

c. typy sygnalizatorów podane w PT nie mogą wg. wytycznych producenta znajdować jednej 

przestrzeni dźwiękowej ( więcej niż jeden w jednej przestrzeni) z uwagi na brak 

synchronizacji czasowej) w PT   

d. brak przycisku ROP w miejscu lokalizacji centrali ( wymóg normatywny ) 

e. czy zasadnym i właściwym jest dobór czujek optycznych dymu w części kuchennej obiektu 

4. wg. rysunków PT w obiekcie występują belki podciągowe przestrzeni sufitowej - czy 

rozmieszczenie detektorów uwzględnia ich występowanie 

5. w PT brak podziału i przydzielenia elementów liniowych do poszczególnych pętli 

6. brak w PT określenia szczegółowego typu elementów detekcyjnych ( samo określenie 

czujka optyczna) nie określa dobranej czujki przez Projektanta 

7. w PT brak szczegółowej specyfikacji centrali SSP 

8. w PT brak podziału obiektu na poszczególne strefy - wymóg ten należy do zakresu 

Projektanta 

9. w materiałach brak śladu zatwierdzenia PT przez Rzeczoznawcę Pożarowego - czy projekt 

został zatwierdzony ? 

10. w PT w części opisowej jest zapis o elementach systemu typu trzymacze drzwiowe oraz 

oddymianie klatek schodowych - czy ten zakres podlega wycenie ? 

11. w PT wspomina się o włączeniu systemu SSP do monitorowania przez PSP - brak w PT 

wskazania sposobu wyposażenia centrali w te urządzenia , oraz brak w przedmiarze takich 

pozycji - czy należy to uwzględnić w wycenie 

12. w PT brak pokazania tras kablowych. 



13. w PT brak zestawienia materiałów 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zalecenie dotyczy tylko części hotelowej bez kuchni. 

2. Patrz zestawienie materiałów 

3.: 

a. odległości są prawidłowe 

b. takich przestrzeni międzystropowych brak 

c. mogą pracować patrz dane producenta 

d. centrala znajduje się w obszarze holu, w którym znajduje się ROP w odległości 11 m 

4. Tak uwzględnia 

5. Parter pętla nr 1, 1-piętro pętla nr 2 

6. Patrz zestawienie materiałów 

7. Zostało podane – centrala POLON 6000 4 pętle dozorowe + drukarka, reszta wynika z 

kalkulatora opracowanego przez producenta 

8. Ponieważ mamy do czynienia z systemem adresowalnym w 100% każde pomieszczenie 

stanowi odrębna strefę dozorową. 

9. Tak projekt jest zatwierdzony przez rzeczoznawcę. 

10. Nie dotyczy tego etapu. 

11. Centrala POLON 6000 w standardzie posiada wyjścia do monitoringu. 

12. Trasy należy prowadzić zgodnie ze sztuka w uzgodnieniu z Właścicielem obiektu 

uwzględniając przepisy. 

 


