
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku Internatu przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-31-05/09 
l.dz.: ZP.KW-00260/09 

Data: 
26.08.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  

1. Chciałbym dowiedzieć się czy owa winda przelotowa po kątem 90 stopni ma dojścia na przystankach z kaŜdej 
strony (łącznie 8) czy jest ich mniej. 

2. Przedmiar instalacji p.poŜ w poz. 1 zawiera: KNNR 5 0203 – 01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył 
do 7,5m² wciągane do rur 1800m. W przedmiarze nie uwzględniono przygotowania podłoŜa oraz montaŜ rur 
winidurowych pod tynkiem w ilości 1800m. Czy naleŜy doliczyć brakujące elementy? 

3. Proszę o szczegółową informację dotyczącą kategorii instalacji komputerowej (UTP czy FTP). 

4. Projekt instalacji komputerowej na str. 8 zawiera opis: „Projekt przewiduje wykonanie okablowania wraz 
z zainstalowaniem gniazd oraz głównej szafy dystrybucyjnej wyposaŜonej w pathpanel, serwer, switch, router”. 
W przedmiarze prac elektrycznych w pozycji 42 jest: Zainstalowanie szafy dystrybucyjnej  wyposaŜenie. Proszę o 
podanie parametrów technicznych wyposaŜenia w tym: serwera, routera i switcha oraz wielkość szafy 
aparaturowej. 

 
ODPOWIEDZI:  

1. Zgodnie z projektem winda winna być wyposaŜona w 5 wejść – 4 na wprost ( 3 ogólnodostępne i 1 techniczne 
w piwnicy) oraz 1 na zewnętrz pod kątem 90 stopni. 

2. Wykonawca winien dokonać wyceny bez uwzględnienia przygotowania podłoŜa oraz montaŜu rur winidurowych 
pod tynkiem w ilości 1800m, poniewaŜ zaprojektowane przewody prowadzone są w szachtach instalacyjnych 
przedstawionych na przekrojach. 

3. Zgodnie z zawartymi w projekcie i specyfikacjach opisami jest to  instalacja komputerowa 5 kategorii – kabel FPP. 

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych informacji od projektanta. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                          www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 
 


