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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 t.j.) na: „Usługę 
sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Sądu Okręgowego  
w Siedlcach oraz dla budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wraz  
z wykonaniem przeglądu i inwentaryzacji urządzeń gaśniczych w wymienionych 
obiektach.” 

 
 

Działając zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający 
udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań, które zostały 
zacytowane poniżej: 

 

➢ Pytanie nr 1: 

„Czy posiadają Państwo rzuty kondygnacji poszczególnych budynków (uwzględniając piwnice  
i strych jeżeli są), jeśli tak to czy możemy poprosić o ich przesłanie w odpowiedzi na przedmiotowego 
maila?” 

 

✓ Odpowiedź: 

Tak. Stosowne dokumenty zostaną przekazane w formie zaszyfrowanego pliku .zip na 
wniosek Wykonawcy. 

 

➢ Pytanie nr 2 

„Czy w omawianych budynkach Sądu istnieje system SAP? jeżeli tak to jaki, chodzi nam o markę  
i model oraz co jest do tego systemu podłączone?” 

Tak. 

Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2: 

W skład systemu wchodzą między innymi: 

− centrala sygnalizacji pożaru CSP Polon 4900 

− ręczne ostrzegacze pożaru (ROP-y) w ciągach komunikacyjnych, 

− optyczne czujki dymu, 

− uniwersalne czujki ciepła, 

− moduły kontrolno-sterujące do sterowania urządzeniami w przypadku pożaru, 
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− sygnalizatory optyczno-akustyczne. 

 

Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 

W skład systemu wchodzą między innymi: 

− centrala IGNIS 1080 

− czujki optyczne DOR-40 

Budynek Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 

W skład systemu wchodzą między innymi: 

− centrala sygnalizacji pożaru Esser IQ8 Control M – 1 szt. 

− konsola sterująca – 1 szt. 

− czujka wielokryteriowa optyczno – rozproszeniowa i termiczna – 234 szt. 

− czujka termiczna – 1 szt. 

− czujka optyczna – rozproszeniowa – 179 szt. 

− przycisk ręczny adresowalny – 13 szt. 

− sygnalizator akustyczny (wewnętrzny) – 11 szt. 

− sygnalizator optyczno – akustyczny (zewnętrzny) – 1 szt. 

Sąd Okręgowy w Siedlcach posiada obowiązującą umowę na usługi monitorowania 
lokalnego systemu pożaru w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach: 

− przy ul. Sądowej 2 w Siedlcach, 

− przy ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach,  

oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3,  

 

Udzielne wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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