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Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na rozbudowę Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00037.2017   26.09.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00370/17  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Proszę o informację jakie ilości przyjąć do sporządzenia oferty na instalację okablowania strukturalnego ponieważ 

są rozbieżności pomiędzy przedmiarem a schematem. Na schemacie rys.26/E są 84 gniazda 2xRJ45 i 11 lxRJ45 a w 

przedmiarze 288 gniazd RJ45. Jaką ilość przyjąć? 

2. Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących centrali telefonicznej. Ile telefonów VolP należy podłączyć do 

centrali. Ewentualnie dodatkowo, czy do centrali będzie dostarczane łącze VolP od operatora 

telekomunikacyjnego? Jeśli tak, ile kanałów (jednoczesnych połączeń) będzie takie łącze realizować. 

3. Proszę o informację dotyczącą instalacji pracowni językowych ponieważ są rozbieżności pomiędzy przedmiarem  

a schematem/rzutem. Na schemacie instalacji jest 18 słuchaczy, w opisie jest zapis, że maks.24, a w przedmiarze 

jest 36 słuchaczy co zgadza się z rzutem instalacji, ponieważ są dwie sale po 18 słuchaczy. Jaką przyjąć liczbę 

słuchaczy do oferty? 

4. Czy przewiduje się system elektronicznej woźnej (instalacji dzwonkowej) lub rozbudowę systemu? 

5. Wśród materiałów dołączonych do SIWZ znajdują się PRZEDMIARY. W tym przedmiarze, w branży elektrycznej  

w pkt. 2.9 znajduje się pozycja [195] dotycząca wyceny „wykonanie kompletnego systemu BMS-  kalkulacja 

własna”. W dołączonych materiałach tj. Projekcie Elektrycznym nie ma żadnej informacji na ten temat. Czy  ww. 

pozycję 2.9 należy wyceniać a jeśli tak to na jakiej podstawie? 

6. Zamawiający udzielił szereg odpowiedzi, które dokonują zmian w zakresach prac ujętych w przedmiarach np. 

zmiany ilości (np. odpowiedź nr 41) czy tez dodanie nowych zakresów prac (np. odpowiedź nr 9, 11, 66) 

W związku z rozliczeniem kosztorysowym to Zamawiający ma obowiązek wprowadzenia ewentualnych zmian  

w przedmiarach. 

Z udzielonych odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów jednoznacznie wynika, że obowiązek ciążący na 

Zamawiającym, został przerzucony na wykonawców.  

Modyfikacja przedmiarów powinna zostać przez Zamawiającego poprawiona, ponieważ pozostawienie sprawy w 

istniejącym stanie rzeczy oprócz tego, że jest niezgodnie z przepisami prawa, w konsekwencji może doprowadzić 

do sytuacji, że zamawiający otrzyma oferty, których nie da się ze sobą porównać - jedni bowiem uwzględnią 

uwagi, a inni będą czekać na modyfikację SIWZ.W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o podjęcie czynności zmodyfikowania treści SIWZ w zakresie poprawienia przedmiarów robót i dostosowania ich 

do udzielonych odpowiedzi. 

7. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 zakres prac związanych z montażem rusztowań oraz czasem pracy rusztowań został 

ujęty w ramach robót elewacyjnych w dziale "elewacje/izolacje termiczne" – niestety takich pozycji nie 

odnajdujemy. Prosimy więc o konkretne wskazanie pozycji kosztorysowych w których został ujęty montaż 

rusztowań oraz czas ich pracy. 

8. W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 20.09.2017 na pytanie 50 proszę o informację czy w kosztorysie 

ofertowym należy zwiększyć obmiar na pozostałe elementy  sieci strukturalnej: ilość paneli krosowych do sieci  

o 300 punktach (288+12), ilość kabla F/FTP, pojemność szafy GPD? 

 

ODPOWIEDZI: 

Ad 1.  

Odpowiedź na zapytanie została udzielona w punkcie 50 pisma nr ZP.KW-00366/17, zamieszczonego na stronie 

internetowej Zamawiającego w dniu 20.09.2017 r. 

Ad 2. 

Zgodnie ze schematem rys. 26/E w projekcie przyjęto 84 gniazda końcowe sieci telefonicznej. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje centralę telefoniczną IP pozwalającą na jednoczesne prowadzenie 

minimum 40 rozmów (jednoczesne rozmowy wewnętrzne oraz zewnętrzne), z możliwością podłączenia linii cyfrowych 

ISDN, linii analogowych PSTN, linii VOIP. 

O sposobie połączenia centrali z siecią operatora, decydować będzie umowa między Użytkownikiem, a operatorem 

telekomunikacyjnym wyszczególniająca zamawiane usługi.  
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Ad 3. 

Zgodnie ze schematem nr 31/E - w jednej sali językowej występuje 18 stanowisk słuchaczy. W opisie jest podana 

maksymalna ilość stanowisk słuchaczy (24) jaką może obsługiwać zastosowany system. W przypadku zwiększenia  

w przyszłości liczby stanowisk system ma mieć możliwość podłączenia do 24 stanowisk słuchacza i 1 lektora – dla każdej 

sali, bez wymiany modułu głównego. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy 

winni uwzględnić 2 sale po 18 stanowisk słuchaczy i 1 stanowisko lektora w każdej sali. 

Ad 4. 

Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić wykonanie instalacji 

dzwonkowej, co zostało uwzględnione w opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanym 

przedmiarze w branży elektrycznej. 

Ad 5 – 7. 

Nawiązując do odpowiedzi zawartych w piśmie nr ZP.KW-00366/17, z dnia 20.09.2017 r. Zamawiający publikuje 

na swojej stronie internetowej przedmiary w branży budowlanej, elektrycznej i zagospodarowania terenu, będące 

konsekwencją udzielonych wyjaśnień. 

Ad 8. 

Wykonawca winien wykonać instalację zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej. Nie należy zwiększać obmiaru na 

pozostałe elementy sieci strukturalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


