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Wyjaśnienia do SIWZ
w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz.
759 ze zm.) w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego o wyjaśnienie do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego dotyczącego
„Wykonania sieci strukturalnej obejmującej sieć komputerowa, dedykowana sieć elektryczną i
sieć telefoniczną w budynku przy ul. Orzeszkowej 7 w Pucku” Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
wyjaśnia:
Pytanie 1
W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis, iż do każdego punktu w którym jest zasilanie dedykowane
/48 zestawów/ należy doprowadzić okablowanie logiczne. Wg opisu Zamawiający wymaga łącznie 90
gniazd logicznych /komputerowych i telefonicznych/. Zgodnie z tym zestawieniem w niektórych miejscach będzie pojedynczy przewód.
Odpowiedź:
Przedmiar robót dotyczący sieci elektrycznej ma charakter wyłącznie pomocniczy i poglądowy. Ma
zobrazować potencjalnemu wykonawcy skalę usługi oraz pomóc oszacować ewentualne koszty inwestycji.
W związku z powyższym wszelkie plany dotyczące wykonania zamówienia w zakresie rozmieszczenia gniazd elektrycznych i logicznych należy wzorować na załączonym do dokumentacji przetargowej
„Planie instalacji gniazd wtyczkowych-poziom 0 – rysunek Nr E41-05 revA”, obrazującym ilość i
rozmieszczenie wymaganych gniazd.

Pytanie 2
Zamawiający wymaga położenia 90 linii teleinformatycznych a zarazem chce, aby w szafie zamontować łącznie 168 gniazd w patchpanelach /3x48 + 24/. Podobnie jest ze switchami.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
Odpowiedź:
Wykonanie zamówienia uwzględnia wykonanie 90 linii teleinformatycznych (75 komputerowych i 15
telefonii IP) i dotyczy wyłącznie parteru budynku. W przyszłości będziemy prowadzić działalność
także na piętrze remontowanego właśnie budynku i nie przewidujemy dodatkowego punktu dystrybucji (pozwalają na to wymiary budynku) w związku z tym ilość gniazd w patchpanelach i switchach
została przewidziana także do obsłużenia przyszłych użytkowników którzy zostaną zlokalizowani na
piętrze.
Pytanie 3
W załączonej do przetargu dokumentacji brak jest przedmiaru na wykonanie sieci komputerowej
/LAN/. Jest instalacja telefoniczna i dedykowana.
Odpowiedź:
Dokumentacja przetargowa nie zawiera przedmiaru na wykonanie sieci komputerowej /LAN/ ponieważ nie został on sporządzony. Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i poglądowy i
mają zobrazować potencjalnemu wykonawcy skalę usługi oraz pomóc w oszacowaniu ewentualnych
kosztów. Podstawą wykonania robót w tym zakresie jest „Plan instalacji gniazd wtyczkowych – poziom 0 – rysunek Nr E41-05 revA”.
Pytanie 4
Co z wyposażenia szafy krosowej przenosi Wykonawca/wentylator, uchwyty dystrybucyjne, listwy
zasilające patchpanele kat. 6, listwy LSA, patchcordy, inne ? Proszę podać ilości.
Odpowiedź:
Z obecnej lokalizacji urzędu w Pucku przy ulicy Wejherowskiej 43a do obiektu objętego przedmiotowym zamówieniem zostanie przeniesiona tylko szafa krosownicza bez wyposażenia i osprzętu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w nowej lokalizacji urzędu w Pucku przy ul.Orzeszkowej 7
Wykonawca winien zamontować wszystkie dostarczone przez siebie urządzenia (switche, routery,
patchpanele itp.) wraz z ich połączeniem (kable, patchcordy itd.) i testem łączności.
Pytanie 5
Ile wykonawca ma wykonać uszczelnień p. poż ? Wg jakiej klasy ?
Odpowiedź:
Na wszystkich przejściach przez wydzielenia pożarowe należy wykonać uszczelnienia przejść kablowych masą ognioodporną np. Hilti CP673 lub równoważną parametrycznie o wytrzymałości ogniowej
równej wytrzymałość ogniowej ściany - wydzielenia pożarowego.

Pytanie 6
Kto wykonuje wlz do rozdzielni RPK i kto zabezpiecza ten wlz w RG ?
Odpowiedź:
Elektrycy - na schemacie głównym rozdzielnicy RG pokazano zasilanie do rozdzielnicy RPK0 - rys. nr
E41-06
Pytanie 7
Czy RPK jest podtynkowa czy natynkowa ?
Odpowiedź:
Podtynkowa

Pytanie 8
Jakiego typu ma być zabezpieczenie obwodów dedykowanej instalacji elektrycznej /A cz AC –brak
opisu? ?

Odpowiedź:
Na schemacie E41-10 podany został typ wyłączników nadmiarowych z członem różnicowoprądowym
- typ A.
Pytanie 9
Jaka ma być ochrona przepięciowa w RPK – C czy B+C ?
Odpowiedź:
W rozdzielnicy RPKO wystarczy ochrona typu C.
Pytanie 10
Kto podłącza centralę telefoniczną – brak informacji na ten temat. Kto podłącza telefony do gniazd ?
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu centrali telefonicznej oraz podłączenia telefonów do gniazd.

Pytanie 11
Kto łączy szafę BPD z głowicą telekomunikacyjną ?
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje połączenia szafy BPD z głowicą telekomunikacyjną.
Przyłącze wykona dostawca łącza internetowego.

Pytanie 12
Proszę o doprecyzowanie jaki UPS ma dostarczyć wykonawca:
a/ czy 8 kW – potrzebny na parter
b/ czy 8 kW z możliwością rozbudowy na zasilanie piętra /docelowo 16 kW-20kVA/
c/ czy 8kW z możliwością rozbudowy do 120kVA
Informacja jest potrzebna w celu określenia obudowy do UPS-a. Przekroje w rozdzielni wskazują na
rozwiązanie pkt b
Odpowiedź:
Przyjmujemy rozwiązanie z pkt b.
Pytanie 13
Kto wykonuje podłączenie kablowe do UPS-a oraz wyposaża RG /PUPS,POZ,PP2, HDGs/ ?
Odpowiedź:
Wszystkie podłączenia wykonuje Wykonawca: rozdzilnicę RUPS w połączeniu z zasilaczem bezprzerwowym UPS, przełącznikiem obejściowym (by-pass) POZ oraz podłącza przycisk wyłącznika
prądu ppoż. Dla instalacji zasilanej zza UPS-u, który należy wykonać przewodem HDGs.
Pytanie 14
Czy ma być redundancja ?
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby redundancji.

