
 Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację pomieszczeń dla potrzeb tworzonego Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego – Filia w Stęszewie, ul. Poznańska 20. 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  
ZP.272.2.00025.02.2012 
l.dz.: ZPKW-00196/12 

Data  
10.07.2012 r.        

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIA:  
1. Kto ma dostarczyć kartę SIM dla modułu telefonu przemysłowego  SSWiN? 
2. W projekcie mówi się o przekazywaniu stanów alarmowych i awaryjnych centrali w formie komunikatów głosowych 

transmitowanych po linii GSM, natomiast na rysunku E-04 i w opisie brak jest modułu do nagrania i późniejszego 
odtwarzania komunikatów. Czy w wycenie ten moduł naleŜy uwzględnić czy nie? 

3. Czy konieczne jest stosowanie kabli typu YnTKSYekw do podłączenia czujek poŜarowych i ROP-ów do centrali 
alarmowej, skoro ona nie ma certyfikatu CNOB? Producent czujek w instrukcji instalacji i konserwacji zaleca stosowanie 
kabli typu TDY. 

4. Do jakich celów mają być wykorzystane kable UTP 4x2x0,5 kat.6 prowadzone z kaŜdego kontrolera systemu KD 
do szafy SK, skoro w projekcie nie przewiduje się Ŝadnych dodatkowych urządzeń interfejsu? 

5. Projektant nie przewidział Ŝadnych dodatkowych urządzeń interfejsu, wobec tego w jaki sposób zamierza administrować 
systemem? 

6. Do kogo będzie przypisana praca związana z dostosowaniem drzwi do wymogów systemu KD (montaŜ elektrorygli, 
samozamykaczy itp.)? 

7. Czy w systemie CCTV przewiduje się jakikolwiek monitor do podglądu obrazu na Ŝywo, czy teŜ przeglądania nagranego 
materiału lub do nagrania fragmentu materiału na inny nośnik? 

8.  Jak naleŜy traktować pozycję w przedmiarze: montaŜ centrali kontroli dostępu l kpl. (grupa 2, pozycja 250), skoro 
w projekcie nie ma takiej centrali? 

9. W kosztorysie brak jest pozycji dotyczącej dostawy i montaŜu 4 sztuk kontrolerów systemu KD. Czy naleŜy dodać taką 
pozycję? 

10. Z opisu w projekcie wynika, Ŝe do centrali telefonicznej mają być doprowadzone 4 linie analogowe, natomiast kolejne 2 
łącza z usługą internetową mają być zamówione na potrzeby transmisji danych. Schemat podłączeń 
(rys. E07) zawiera sprzeczne informacje z których wynika, Ŝe łącza telefoniczne mają być tymi samymi co internetowe i 
mają łączyć się z centralą za pomocą filtra ADSL. Czy w związku z tym do centrali telefonicznej ma trafić 6 łącz 
analogowych czy 4? 

11. Standardem w Starostwie Powiatowym i podległych placówkach jest korzystanie z cyfrowych linii telekomunikacyjnych 
ISDN lub VoIP umoŜliwiających między innymi  dystrybucję  połączeń, przychodzących w ruchu automatycznym, 
a nie za pomocą telefonistki, właściwą prezentację numeru przy połączeniach przychodzących i wychodzących, 
zaawansowaną dystrybucję połączeń moŜliwość ustawienia sygnału zajętego gdy aparat jest faktycznie zajęty i wiele 
innych funkcji niedostępnych na liniach analogowych. Dlaczego zastosowano linie analogowe, a nie cyfrowe? 

12. W opisie do projektu podano, Ŝe instalację okablowania strukturalnego naleŜy wykonać ,, ...przewodem UTP4x2x0,5 kat. 
6e." Niestety nie ma kategorii 6e, czy w takim razie moŜna przyjąć, Ŝe instalację naleŜy wykonać z wykorzystaniem 
osprzętu (kable, gniazda RJ45, panele krosowe) kategorii 6? 

13. W opisie do projektu podano,2 e ,,wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne winny 
pochodzić od tego samego producenta...", natomiast na rysunku E-03 wyspecyfikowano gniazda RJ45 firmy Legrand, a 
na rysunku E-07 panele 24xRJ45 firmy A-Lan. Czy powyŜszy warunek musi być spełniony i czy to okablowanie ma być 
certyfikowane? 

14. W opisie do projektu podano, Ŝe szafę informatyczną SK naleŜy wyposaŜyć w ,,...półki stałe do montaŜu osprzętu oraz 
panele porządkujące do organizacji kabli krosowych”. Niestety nie podano ich ilości. 

15. Na rysunku E-07 wyspecyfikowano łącznie 25 sztuk kabli krosowych U/UTP kat.6 o długości 1m. Czy naleŜy 
przewidzieć takŜe dostawę kabli krosowych o innych długościach? JeŜeli tak, to ile i jakich? 

16. Na rysunku E-07 wyspecyfikowano 2 sztuki paneli 24xRJ45 kat. 6, UTP, a całe okablowanie strukturalne 
ma łącznie 22 linie. Skoro jest to okablowanie strukturalne, to czy nie moŜna byłoby zakończyć te 22 linie na jednym 
panelu? 

17. Na rysunku E-01 nie zaznaczono miejsca montaŜu oprawy C2-Titania 2*TCL 9W, natomiast jest oprawa oznaczona 
literą H, której nie ma w zestawieniu. Czy nastąpiła pomyłka, i błędnie oznaczono oprawę jako H, a faktycznie jest to 
„C2”? 

18. Na rysunku E -01opisując miejsca montaŜu opraw A – S3000 PA*T5 49W w dwóch miejscach zaznaczono 5xA. Jaka ma 
być faktycznie ich ilość  i lokalizacja bo w przedmiarze jest ich 9 sztuk? 

19. Na rysunku E-08 w opiach schematu ideowego i widoku rozdzielni podano sprzeczne informacje co do typów 
wyłączników róŜnicowoprądowych z członem nadprądowym. Na schemacie ideowym jest 8x LS-FI C16/0,03A kl.A, a 
na widoku jest 6x LS-FI C16/0,03A kl.A i 2x LS-FI C10/0,03A kl.A. Która wersja jest prawdziwa? 

20. W projekcie ani w przedmiarze nie ma zestawienia materiałów. Czy Inwestor uzupełni ten znaczący brak? 

 

 

 



ODPOWIEDZI:  
1. Dostawa karty SIM nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 
2. Moduł do nagrania i późniejszego odtwarzania komunikatów nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 
3. W złoŜonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt wyspecyfikowanego typu kabla. 
4. W złoŜonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt 1 przewodu UTP 4x2x0,5 kat.6 prowadzonego z centrali 

kontroli dostępu OB-KD  do szafy SK, w której naleŜy zainstalować interfejs zarządzający (LAN). Przewód umoŜliwi 
zdalne zarządzanie systemem KD . 

5. W złoŜonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt zainstalowania interfejsu zarządzającego  (LAN) w szafie SK.  
Administratorem systemu będzie Zamawiający. 

6. W złoŜonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty związane z dostarczeniem, montaŜem 
i dostosowaniem drzwi do wymogów KD. 

7. Zamawiający nie przewiduje oddzielnego monitora podglądu obrazu. Instalacja rejestratora w szafie SK stwarza 
moŜliwość transmisji wizji z rejestratora cyfrowego do konkretnego komputera. 

8. Na rys. E-03 w pom. nr 3 występuje „centrala kontroli dostępu OB.–KD”. Zgodnie z rys. E-05 jest to obudowa OB. 
Typu ME-2-S z transformatorem 80VA oraz kontrolerami dostępu KD1–KD4 typu PR411DR BRD. Przedmiotowa 
pozycja w przedmiarze obejmuje montaŜ tego zestawu jako całości. 

9. Wycena przedmiotowych prac zawarta została w przedmiarze gr. 2 poz. 250, jako łączna cena OB.-KD , która obejmuje 
obudowę oraz kontrolery KD – 4 szt. 

10. W opisie wprowadzono omyłkowo błędne zapisy. Prawidłowy opis winien brzmieć „W projekcie przewiduje się 
doprowadzenie 4 linii miejskich. Do pracy zainstalowanej w obiekcie sieci komputerowej i jej połączenia 
z serwerem projektuje się 2 łącza telefoniczne analogowe, niezaleŜne od łączy dla centrali telefonicznej. Stwarza to 
moŜliwość zastosowania routera obsługującego dwóch dostawców internetu (rezerwa, pewność połączenia). 
Do centrali telefonicznej naleŜy wprowadzić 2 linie miejskie w tym 1 analogowa i 1 ISDN”. PowyŜsze eliminuje 
zastosowanie filtra ADSL. 

11. Zamawiający przewiduje zastosowanie linii cyfrowej (ISDN) jako podstawowej. Linia analogowa traktowana jest jako 
zabezpieczająca. 

12. W opisie wprowadzono omyłkowo błędny zapis. Wykonawca winien zamontować instalację z wykorzystaniem osprzętu 
kategorii 6. Prawidłowe opisy zawarte zostały na rysunkach. 

13. Okablowanie winno być certyfikowane. Wykonawca winien spełnić warunek podany w opisie stosując odpowiedni 
osprzęt i okablowanie o parametrach nie niŜszych niŜ przewidziano w projekcie. Koszt certyfikacji ponosi 
Wykonawca. 

14. W złoŜonej ofercie Wykonawca winien uwzględnić koszt 6 szt. półek  stałych do montaŜu osprzętu oraz 4 szt. paneli 
porządkujących  do organizacji kabli krosowych. 

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania innych kabli niŜ przewidziane w projekcie. 
16. Zaprojektowana ilość paneli ma słuŜyć zagwarantowaniu przejrzystości połączeń. W celu zachowania rezerwy 

Wykonawca winien uwzględnić koszt 2 szt. paneli 24xRJ45 kat.6, UTP. 
17. Na rys. E-01 wystąpiło błędne oznaczenie – litera H. Prawidłowe oznaczenie to symbol C2. 
18. Łączną ilość opraw typu „A”, zgodnie z przedmiarem wynosi 9 szt. 
19. Zgodnie z opisem widoku rozdzielnic prawidłowy opis w schemacie ideowym w obwodach nr 20 i 21 to 

C10A/0,03A/kl.A. 
20. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia zestawienia materiałów. Wszystkie podstawowe materiały wraz z montaŜem 

występują w poszczególnych pozycjach przedmiaru. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w złoŜonej ofercie 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 
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