Bielsko-Biała, dnia 2018.09.18
R80.1.39.2017

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na:
Dostawę wyposażenia elektrycznego- VI do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo –
Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych,
ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ:
Pytanie 1.
Proszę o określenie rodzaju testu opraw?
Jeżeli jest system monitorowania opraw to czy to jest nowy obiekt czy istniejący gdzie już działa
monitoring opraw?
Pytanie 2.
Oświetlenie awaryjne z Awexa ma 2 lata gwarnacji ale przed upływem 1szego i 2giego roku od zakupu
trzeba zrobić przegląd który jest dokonywany przez producenta. Tylko wtedy gwarancja może wynosić
2 lata. Koszt takiego jednego przeglądu to 2500zł netto. ( W sumie 5000 ) . Akumulatorki w oprawach
nie wchodzą w 2letnią gwarancję. Czy napisać że udzielamy po prostu gwarancji producenta? I jak
liczymy koszty tych przeglądów - wliczamy w cenę na ofercie czy Państwo pokrywają sobie koszty tych
przeglądów a w formularzu liczymy ceny tylko i wyłącznie opraw ? Chcemy rozwiązać problem i złożyć
ofertę w ten sposób aby nie została odrzucona z powodu komplikacji z gwarancją. Proszę o jak
najszybszą odpowiedź.

Odpowiedź:
1. Zamawiający posiada centralkę Rubic Una (firmy Awex) w budynku, który posiada częściowe
pozwolenie na użytkowanie, w tym oświetlenie awaryjne. Dostarczone oprawy będą
uzupełnieniem oświetlenia awaryjnego już istniejącego. Test opraw będzie wykonany przez
uprawnionego elektryka. Zamawiający oczekuje dokumentów na zgodność z
normami/wymaganiami, których spełnienie deklaruje producent dla wytypowanych lamp.

1

2. Przegląd dotyczący oświetlenia awaryjnego zostanie wykonany przez zamawiającego.
Zamawiający nie będzie obciążał dostawcę oświetlenia kosztem montażu opraw oraz
przeglądu opraw awaryjnych. W zakresie tego zapytania ofertowego jest tylko dostawa opraw
oświetleniowych. Akumulatorki w oprawach nie wchodzą w zakres gwarancji, są z niej
wyłączone.

Otrzymują:
1. wszyscy
postępowania
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.wiss.com.pl
2. a/a
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