
  

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.3432-01-03/10 
l.dz.: ZP.KW-0031/10 

Data: 
26.02.2010 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. Czy Zamawiający jest w posiadaniu przyłącza telewizji kablowej za pośrednictwem którego operator tel. kabl. 
dostarcza sygnał TV? JeŜeli nie  to czy Zamawiający dysponuje antenami do telewizji naziemnej i satelitarnej? 

2. Zgodnie z opisem projektem branŜy elektrycznej obejmującym montaŜ gniazd końcowych w portierni naleŜy 
zamontować multiswitch. Czy zamawiający jest w posiadaniu multiswitcha? JeŜeli nie to proszę o podanie 
parametrów dostawy anten i multiswitcha. 

3. Czy Zamawiający jest w posiadaniu centrali telefonicznej? JeŜeli tak to czy będzie ona przenoszona i naleŜy 
to wycenić? JeŜeli nie to czy oferta ma obejmować takŜe dostawę i montaŜ centrali telefonicznej? Proszę o podanie 
jej parametrów charakt. Np. ilość lini miejskich PSTN ISDN, ilość linii wewnętrznych analogowych i cyfrowych, 
ilość aparatów telefonicznych itp. 

4. W odpowiedzi na pytania  z dnia 12.02.2010 r. podajecie Państwo typ Rejestratora cyfrowego. Podany rejestrator 
ma jedno wyjście do podłączenia monitora LCD, natomiast do podłączenia są 2 monitory LCD. Jak naleŜy 
podłączyć drugi monitor? 

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego systemu sygnalizacji ppoŜ.  Innego producenta 
o analogicznych niezgorszych parametrach niŜ system zaprojektowany z szerszymi moŜliwościami programowymi 
i dłuŜszą gwarancją producenta systemu?  

6. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym powyŜszego przetargu: czy do Oferty naleŜy dołączyć szczegółowe 
kosztorysy ofertowe? 

ODPOWIEDZI:  

1. Zamawiający nie posiada przyłącza TV kablowej ani anteny telewizji satelitarnej. Anteny takie nie są przedmiotem 
niniejszego zamówienia. 

2. Projekt przewiduje dostawę multiswitcha o następujących minimalnych parametrach: 
•••• Zakres częstotliwości  – 47 – 2150 MHz; 
•••• Ilość wejść   – 8 SAT + 1 TV; 
•••• Ilość wyjść   – 16; 
•••• Wzmocnienie   – SAT 2 dB; 

– TV 2 dB; 
•••• Liniowość   – TV ±2 dB; 

– SAT ±2 dB; 
•••• Separacja   – Interpolaryzacyjna H/V 28 dB; 

– Miedzy wejściami –  TV/SAT 28 dB; 
       – SAT/SAT 30 dB; 
– Wyjść – 30 dB; 

•••• Tłumienie odbić   – Wejście sygnału TV 10 dB; 
– Wejście sygnału SAT 11 dB; 
– Wyjścia 10 dB; 

•••• Poziom sygnału na wyjściu – SAT EN50083–3   101 dBµV; 
– TV EN50083–5   85 dBµV; 

•••• Komendy przełączające  – 13V, 18V; 
•••• Napięcie przełączające  – 15±0,5V; 
•••• Zasilanie konwertera  – Max 600mA; 
•••• Zasilanie urządzenia  – 90-240V; 40-60Hz. 

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji TV. Nie jest przewidziana dostawa i montaŜ anten.  



  

 
 
3. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w piśmie nr ZP. 3432-01-02/10 z dnia 22.02.2010 r., które 

opublikował na swojej stronie internetowej. 

4. Podany przykładowo rejestrator ma moŜliwość podłączenia nieograniczonej ilości monitorów poprzez sieć 
komputerową i uŜycie przeglądarki internetowej. Zgodnie z uwagą moŜliwe jest zastosowanie innego rejestratora. 
Są rozwiązania umoŜliwiające podłączenie bezpośrednio do rejestratora 2 monitorów dla podglądu. Zastosowany 
inny rejestrator od wskazanego musi mieć taką właśnie moŜliwość. 

5. Tak. Podane nazwy firm są określeniem parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania 
ofert równowaŜnych. Zgodnie z zapisem ust.1 Rozdziału I SIWZ – Informacje ogólne Wykonawca, który powołuje 
się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez 
niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, 
poniewaŜ cena za realizację zamówienia jest ceną umowną (ryczałtową). 
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