
        Warszawa, 24 stycznia 2023 r. 

 

 

Dotyczy: ZP/20/2023 

„Wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu automatyki budynku i monitoringu 

wszystkich mediów (BMS) w ramach modernizacji energooszczędnościowej budynku 

Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, położonego przy Skwerze Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 6 w Warszawie.” 

 

Konferencja Episkopatu Polski, w imieniu której działa Sekretariat Konferencji Episkopatu 

Polski,  jako Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania: 

Pytanie nr 1 

Czy podanie rozwiązania zamiennego dla systemu BMS i SSP jest obligatoryjne? 

Odpowiedź 

Nie 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o podanie informacji w jaki sposób jest sterowana i monitorowana linia sygnalizatorów 

akustyczno-optycznych w systemie SSP? 

Odpowiedź 

Linie głośników są sterowane z centrali sygnalizacji pożarowej z przekaźników o stykach 

bezpotencjałowych PK, których w CSP Polon 4900 jest 16. Linie nie są monitorowane. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający posiada operat pożarowy, jeśli tak prosimy o jego udostępnienie. 

Odpowiedź 

Dokumentacja techniczna została uzupełniona o EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ STANU OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ (Warszawa, maj 2019) 

 

Pytanie nr 4 

W załączniku nr 5 do zapytania ZP/20/2023 prosicie Państwo o dostarczenie referencji dla 

osoby pełniącej funkcję kierownika robót wystawionych przez Inwestorów lub Pracodawców. 



Czy ten warunek ma być spełniony w przepadku dysponowania taką osobą zatrudnioną na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby ten warunek był spełniony poprzez przekazane referencje od 

Pracodawcy. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o wskazanie rozwiązania referencyjnego dla oprogramowania AI/ML opisanego w OPZ 

(załącznik nr 3; w punkcie 7) dotyczące systemu BMS. 

Odpowiedź 

Zgodnie z treścią  zapytania ofertowego Zamawiający wymaga aby oprogramowanie 

analityczne było opracowaniem autorskim spełniającym wymagania sformułowane w 

Zapytaniu oraz dołączonej dokumentacji technicznej. 

 

Pytanie nr 6 

Mocowanie zadajników Z1, Z2, ZM, czujników TEMP, CO2+TEMP, PIR, zasilanie/sterowanie 

siłowników głowic grzejnikowych:     w jakim podłożu/materiale będą montowane te 

urządzenia ?  Ceglanej, betonowej, gips-karton ?   Czy jako dojścia/podejścia kablami do tych 

urządzeń należy przewidzieć wykonywanie bruzd w istniejącym podłożu na którym będą 

montowane czy też można przewidzieć montaż listew/korytek mocowanych natynkowo ? 

Odpowiedź 

Podłożem są tynkowane ściany żelbetowe i murowane z cegły pełnej.  

 

Pytanie nr 7 

Której kategorii pod względem klasyfikacji zagrożenia ludzi  (§209 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku) podlega budynek, w którym będą zainstalowane 

projektowane instalacje ? 

Odpowiedź  

Występujące strefy pożarowe : ZL1, ZLIII, ZLIV, PM o Q<500 MJ/m2 

 

Pytanie nr 8 

„W dniu 19 stycznia 2023 roku uzyskano odpowiedź na pytanie: 

„Pytanie nr 3 



W obrębie projektów SSP i BMS są kable, które nie są bezhalogenowe. Prosimy o potwierdzenie, 

że zgodnie z CPR należy wycenić wszystkie kable przechodzące przez drogi ewakuacyjne w 

rozwiązaniu bezhalogenowym (głównie dotyczy kabli magistralnych do BMS i kabla YnTKSYekw 

do pętli dozorowej). 

Odpowiedź: 

Wszystkie użyte materiały muszą spełniać wymagania projektu oraz być zgodne z przepisami 

szczegółowymi.”” 

Prosimy o wyspecyfikowanie przepisów szczegółowych, które należy uwzględnić. 

Odpowiedź 

Dz.U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający zmienia treść Zapytania Ofertowego 

ZP/20/2023: 

- Zmianie ulegają zapisy Części XII  Miejsce i termin składania ofert   

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój 337, w terminie do 

30.01.2023 r., do godziny 14:00.   

4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 30.01.2023 r. o godzinie 14:30 w 

siedzibie Zamawiającego, sala nr 15.   

 

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZP_20_2023 zostaje uzupełniona o dodatkowy załącznik pt. 

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (Warszawa, maj 2019) 

 

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
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