
Szczecin, dnia 11.08.2014 r.  

 

ZZ-2380-108/14 

informacja na stronę internetową 

 

 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont części 

budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji  

w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 – II część 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania  

wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Pytanie nr 1 

Instalacja alarmowa [IA] i kontroli dostępu [KD] 

1.1. Projektant powołuje się na CLC/TS 50131, a w projekcie brakuje: 

 stopnia zabezpieczenia, który determinuje działanie I&HAS w zakresie urządzeń detekcyjnych 

 obliczeń lub potwierdzenia czasu zasilania awaryjnego dla stopnia 3 

 przyjętych typów linii dozorowych odpowiadających stopniowi 3 

 podziału na strefy alarmowe 

 ilości użytkowników  

 logistyki działania i sposobu obsługi odpowiadającego stopniowi 3 

I wielu innych parametrów niezbędnych do wyceny i wykonania systemu. Prosimy o uzupełnienie 

opracowań. 

ODP. TEGO TYPU SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ WYJAŚNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI GDYŻ NIE MAJĄ ONE WPŁYWU NA WYCENĘ. 

1.2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, w opisie centrala INTEGRA 32, w przedmiarze centrala 64 

linie, z rysunku T26 ilość dostępnym linii dozorowych jest jeszcze wyższa. Jaką centralę 

zastosować - oferować?  

ODP. NALEŻY PRZYJĄĆ CENTRALE JAK NA RYSUNKU T26 

1.3. Na rysunkach i w opisach występują ekspandery bez zasilaczy natomiast w przedmiarze z 

zasilaczami. Jakie ekspandery zastosować i oferować? 

ODP. NALEŻY ZASTOSOWAĆ EKSPANDERY Z ZASILACZAMI. 

1.4. W projekcie występują zalecenie: Ekspandery należy łączyć z centralą za pomocą przewodów 

YTDY6x0,5mm2 do każdego osobna podwójna linia, prosimy o wyjaśnienie co autor projektu 

miał na myśli. 

ODP. CZĘŚĆ ŻYŁ W KABLU JEST POPROSTU W REZERWIE NA WYPADEK USZKODZENIA 



1.5. Prosimy o wyjaśnienie zapisu ze strony nr 5: SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU UJEDNOLICIĆ Z 

ISTNIEJĄCĄ NA KANTECH KT100. Co autor projektu miał na myśli? ODP. PROJEKTANT 

WYCOFUJE SIĘ Z TEGO ZAPISU 

1.6. Brak obliczeń: czasu zasilania awaryjnego, bilansów, spadków napięć;  

ODP. NIE SĄ WYMAGANE OBLICZENIA 

1.7. Brak informacji o zasilaniu urządzeń napięciem 230VAC, czy projekt elektryczny to przewiduje; 

ODP. ZASILANIE NALEZY WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3X1,5 I ZABEZPIECZYĆ S301 

10A 

1.8. Brak opracowania opisowego dotyczącego systemu kontroli dostępu. Rysunki o nr T17 do T21 i 

T23 nie pozwalają oferować tego systemu. Prawidłowe wykonanie KD to wiele rozwiązań 

logistycznych które da się zawrzeć tylko w części opisowej. Całkowity brak odniesień np. do 

współpracy z systemem sygnalizacji włamania i systemem sygnalizacji pożarowej. Prosimy 

uzupełnić opracowanie. 

ODP. OPRACOWANIE JEST WYSTARCZAJĄCE DO DOKONANIA WYCENY 

1.9. Proszę podać ilość użytkowników systemu KD, harmonogramów czasowych, stref dostępu i 

wszelkie dane (o których projektant powinien informować) do prawidłowego uruchomienia i 

zaprogramowania systemu, bez tego brak możliwości oferowania kosztów tych robót. 

ODP. TEGO TYPU SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ WYJAŚNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

NA ETAPIE REALIZACJI GDYŻ NIE MAJĄ ONE WPŁYWU NA WYCENĘ 

1.10. Na schematach i rysunkach KD uwzględniono tylko przewód UTP4x2x0,5, jakimi przewodami 

wykonać pozostałą część okablowania? 

ODP. TEGO TYPU SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ WYJAŚNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

WYKONASTWA 

1.11. Prosimy o uzupełnienie rysunków o wymagania w zakresie sposobu prowadzenia okablowania i 

tras dla kabli. 

ODP. trasy prowadzić w korytkach kablowych i rurkach ochronnych 

1.12. Prosimy o wyjaśnienie co to jest (legenda rysunków) za element: rygiel 12V z czujnikiem 

naciśnięcia klamki, proszę wskazać przykładowe urządzenie referencyjne spełniające 

prawidłowe funkcjonowanie na drzwiach ewakuacyjnych z dwustronną kontrolą dostępu. 

ODP. NALEŻY PRZYJĄĆ ZWORĘ ELEKTROMAGNETYCZNĄ 12V Z CZUJNIKIEM 

NACIŚNIĘCIA  KLAMKI  DRZWIOWEJ. 

1.13. Prosimy o uzupełnienie projektu w jakim standardzie oferować czytniki zbliżeniowe?  

ODP. TEGO TYPU SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ WYJAŚNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

REALIZACJI GDYŻ NIE MAJĄ ONE WPŁYWU NA WYCENĘ 

1.14. Prosimy o podanie ile kart będzie funkcjonować w systemie KD i w jakim standardzie? 

ODP. TEGO TYPU SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ WYJAŚNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

WYKONASTWA 



1.15. Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z rys. T23 magistrala RS485 ma być rozprowadzona w 

topologii gwiazdy? 

ODP. ROZPROWADZENIE SZEREGOWE 

1.16. Brak wytycznych-wymagań dla komputera PC z programem zarządzającym. Prosimy uzupełnić. 

ODP.  

PLATFORMA 

PROCESOR 

6M CACHE, 3.60 GHZ)  

ILOŚĆ PAMIĘCI OPERACYJNEJ 

8 GB  

POJEMNOŚĆ DYSKU TWARDEGO  

1000 GB  

1.17. Na rysunku T29 i w legendach występuje element CKD centralka kontroli dostępu. Prosimy o 

podanie wytycznych-wymagań dla tego urządzenia. 

ODP. WYMAGANIA STANDARDOWE, OFEROWANE PRZEZ PRODUCENTÓW NA RYNKU 

Z ODPOWIEDNIMI CERTYFIKATAMI 

1.18. Prosimy uzupełnić projekt o zestawienia urządzeń i osprzętu przeznaczonych do realizacji-

wbudowania i podania ich istotnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. 

ODP. WYMAGANIA STANDARDOWE, OFEROWANE PRZEZ PRODUCENTÓW NA RYNKU 

Z ODPOWIEDNIMI CERTYFIKATAMI 

1.19. Projekt i pozostałe materiały są bardzo niekompletne i realizacja projektu będzie bardzo 

utrudniona w części wręcz nie możliwa. Czy Zamawiający przewiduje obecność projektanta na 

każde wezwanie podczas realizacji? 

ODP. PROJEKTANT BĘDZIE OBECNY PODCZAS REALIZACJI ZADANIA, JEDNAK 

WYBRANA FIRMA WYKONAWCZA POWINNA MIEĆ DOŚWIADCZENIE W 

REALIZACJI TEGO TYPÓW ZADAŃ 

1.20. Ze względu na liczne rozbieżności ilościowe i jakościowe pomiędzy projektem, a przedmiarem 

prosimy o dostosowanie przedmiaru do ilości występujących w projekcie lub informację od 

Zamawiającego: Obowiązuje realizacja projektu i Zamawiający zezwala na dowolne 

modyfikacje przedmiaru. 

ODP. OFERTA POWINNA BYĆ CAŁOŚĆIOWA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ CAŁEGO 

ZADANIA 

 

2.  Pytanie nr 2 

Instalacja CCTV 

2.1. Opis CCTV to kilka zdań częściowo wyrwanych z kontekstu lub nie ukończonych czy to jest na 

pewno kompletne opracowanie przetargowe-projektowe? 



 ODP. TAK, JEST TO KOMPLETNE OPRACOWANIE 

2.2. Prosimy o uzupełnienie projektu CCTV: 

 opis sposobu zasilania urządzeń 

 dobór kamer, pól-kątów widzenia 

 dobór przełączników sieciowych 

 dobór serwerów, stacji roboczych 

 parametrów jakości obrazu z kamer 

 doboru urządzeń rejestrujących 

 parametrów zapisu obrazów 

ODP. WYCENY NALEŻY DOKONAĆ NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH 

W PROJEKCIE 

2.3. Prosimy o przedstawienie strukturalnego, dokładnego schematu połączeń urządzeń sieciowych z 

uwzględnieniem zajętości portów i opisem funkcjonowania projektowanej sieci. 

ODP. nie MA POTRZEBY ZAMIESZCZANIA TAKIEGO SCHEMATU 

2.4. Na rysunkach instalacja jest wrysowana w uproszczony sposób bez żadnych opisów, prosimy o 

uzupełnienie: ilości kabli, sposób i rodzaj prowadzenia tras dla kabli. 

ODP. RYSUNKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DLA WYKONANIA PRAWIDŁOWEJ 

WYCENY 

2.5. W projekcie brak potwierdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych długości okablowania. 

Prosimy o uzupełnienie. 

ODP. DŁUGOŚĆ  TRASY  NIE  POWINNA   PRZEKRACZAĆ -  90m. 

2.6. Jak projekt przewiduje zakończenie okablowania do kamer: gniazdo RJ45+kabel krosowy czy 

zakończenie wtyczką RJ45? Jak zakończyć okablowanie od strony urządzeń sieciowych? 

ODP. GNIAZDO RJ45+KABEL KROSOWY 

2.7. Czy grzałki kamer zewnętrznych należy zasilać również z PoE? 

 ODP. NIE, ZASILANIE NALEŻY WYKONAĆ ODDZIELNYMI PRZEWODAMI 

YDY3X2,5 I ZABEZPIECZONYCH S301 B16A 

2.8. W przedmiarze występują transformatory 24V, a nie ma ich w projekcie. Gdzie należy je 

zastosować? 

ODP. NIE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ TRANSFORMATORÓW 

2.9. W przedmiarze występuje UPS, proszę o podanie gdzie należy go zastosować? 

ODP. W SZAFIE TELETECHNIKI 

2.10. W przedmiarze jest macierz dyskowa, brak tego urządzenia w projekcie, proszę o podanie 

parametrów technicznych i gdzie należy ją zastosować?  

ODP. NIE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ MACIERZY DYSKOWEJ 



2.11. Prosimy uzupełnić projekt o zestawienia urządzeń i osprzętu przeznaczonych do realizacji-

wbudowania i podania ich istotnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. 

ODP. WYMAGANIA STANDARDOWE, OFEROWANE PRZEZ PRODUCENTÓW NA RYNKU 

Z ODPOWIEDNIMI CERTYFIKATAMI 

2.12. Projekt i pozostałe materiały są bardzo niekompletne i realizacja projektu będzie bardzo 

utrudniona w części wręcz nie możliwa. Czy Zamawiający przewiduje obecność projektanta na 

każde wezwanie podczas realizacji? 

ODP. PROJEKTANT BĘDZIE OBECNY PODCZAS REALIZACJI ZADANIA, JEDNAK 

WYBRANA FIRMA WYKONAWCZA POWINNA MIEĆ DOŚWIADCZENIE W 

REALIZACJI TEGO TYPÓW ZADAŃ 

 

3.  Pytanie nr 3 

System oddymiania klatek schodowych 

3.1. Powyższe opracowanie projektowane odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi i mienia 

skwitowano jednym zdaniem. Czy jest to kompletne opracowanie projektowe? 

ODP. TAK, JEST TO KOMPLETNE OPRACOWANIE 

3.2. Czy schemat podłączenia i wykonania instalacji do czujek na rysunku T7 jest prawidłowy. 

Prosimy o potwierdzenie lub zmianę rysunku? 

ODP. TAK, JEST PRAWIDŁOWY 

3.3. Prosimy potwierdzenie, że dobrano właściwą centralę oddymiania. Z projektu nie wiadomo z jaką 

ilością napędów współpracuje centrala. 

ODP. TAK, JEST PRAWIDŁOWO 

3.4. Brak połączenia centrali oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej. Czy takie połączenie nie 

jest wymagane? 

ODP. TAK, JEST PRAWIDŁOWY 

ODP. TAK, TAKIE POŁĄCZENIE JEST WYMAGANE 

3.5. Instalacja grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła jako system ochrony przeciwpożarowej 

budynku (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.; PN-B-02877-4) podlega odbiorowi przez PSP i ta 

instytucja wymaga oddzielnego opracowania projektowego dla tej instalacji. Prosimy o 

uzupełnienie materiałów przetargowych. 

ODP. NALEŻY WYKONAĆ JAKO DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

3.6. Prosimy uzupełnić projekt o zestawienia urządzeń i osprzętu przeznaczonych do realizacji-

wbudowania i podania ich istotnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. 

ODP. wymagania standardowe, oferowane przez producentów na rynku z odpowiednimi certyfikatami 

 

4.  Pytanie nr 4 

System sygnalizacji pożarowej 



4.1. Prosimy o potwierdzenie, że system sygnalizacji pożarowej należy oferować i wykonać dokładnie 

w zakresie projektu. Realizacja projektu może skutkować odbiorem przez KM PSP jako zgodna 

z projektem niezgodna z przepisami: 

 kompletny brak części opisowej 

 do czego służą moduły kontrolno-sterujące 

 brak współpracy z wentylacją 

 brak współpracy z pozostałymi systemami bezpieczeństwa którymi musi system sterować lub 

odbierać sygnały. 

ODP. system SAP NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM, MODUŁY 

KONTROLNO-STERUJĄCE SŁUŻĄ DO WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTALACJAMI  

4.2. Czy Zamawiający posiada projekt systemu sygnalizacji pożarowej jako oddzielne opracowanie 

zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych? 

ODP. SYSTEM SAP ZNAJDUJE SIĘ W OPRACOWANIU WRAZ Z INNYMI SYSTEMAMI 

NISKOPRĄDOWYMI 

4.3. Brak analizy akustycznej, przyjęta ilość sygnalizatorów akustycznych jest niezgodna z przepisami 

i nie zapewnia prawidłowego poziomu natężenia dźwięku podczas alarmowania.  

ODP. NALEŻY W WYCENIE PRZYJĄĆ ILOŚĆ SYGNALIZATORÓW Z PROJEKTU 

4.4. Prosimy uzupełnić projekt o zestawienia urządzeń i osprzętu przeznaczonych do realizacji-

wbudowania i podania ich istotnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. 

ODP. WYMAGANIA STANDARDOWE, OFEROWANE PRZEZ PRODUCENTÓW NA RYNKU 

Z ODPOWIEDNIMI CERTYFIKATAMI 

 

5.  Pytanie nr 5 

Instalacje teleinformatyczne - komputerowa, telefoniczna 

5.1. Pomijając opis zakończenia RJ w listwach DLP i tras dla kabli na korytarz nie wiadomo jak 

prowadzić instalację na pozostałych odcinkach. Prosimy o uzupełnienie projektu. Istotne do 

oferowania. 

ODP. INSTALACJE PROWADZIĆ W LISTWACH DLP 

5.2. Jakie listwy DLP zastosować prosimy o podanie wymiarów? 

ODP.  35X80 

5.3. Na rysunkach kompletnie nie wiadomo które gniazdo RJ ma funkcjonować w systemie otwartym, 

a które w zamkniętym. Prosimy o uzupełnienie projektu. 

ODP. TEGO TYPU SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ WYJAŚNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

WYKONASTWA 

5.4. Gniazda nie posiadają numeracji. Brak schematu rozszycia kabli na panelach krosowych. 

Uniemożliwia to wyliczenie ilości okablowania. Prosimy uzupełnić projekt. 



ODP. TEGO TYPU SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ WYJAŚNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE 

WYKONASTWA 

5.5. Na rysunkach brak kompletnego opisu tras dla okablowania światłowodowego. Jaka jest topologia 

okablowania światłowodowego, rysunek T6/1 nie jest precycyjny? Prosimy uzupełnić projekt. 

ODP. ZASTOSOWANO TOPOLOGIE GWIAZDY 

5.6. Prosimy uzupełnić projekt o zestawienia urządzeń i osprzętu przeznaczonych do realizacji-

wbudowania i podania ich istotnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. 

ODP. WYMAGANIA STANDARDOWE, OFEROWANE PRZEZ PRODUCENTÓW NA RYNKU 

Z ODPOWIEDNIMI CERTYFIKATAMI 

 

6.  Pytanie nr 6 

System rozgłoszeniowy, multimedialny i telewizyjny 

6.1. Brak części opisowej. Prosimy o uzupełnienie. 

ODP. WYCENY NALEŻY DOKONAĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓ 

6.2. Prosimy uzupełnić projekt o zestawienia urządzeń i osprzętu przeznaczonych do realizacji-

wbudowania i podania ich istotnych parametrów techniczno-funkcjonalnych. 

ODP. wymagania standardowe, oferowane przez producentów na rynku z odpowiednimi certyfikatami 

6.3. Projekt pokazuje dwie anteny telewizji naziemnej – proszę o podanie ich parametrów. 

ODP. NALEŻY PRZYJĄĆ JEDNA ANTENE TELEWIZJI CYFROWEJ NAZIEMNEJ 

6.4. W projekcie jest wzmacniacz służący do budowy kaskadowej multiswitch’ów, czy na pewno 

należy wycenić takie urządzenie? 

ODP. TAK , NALEŻY PRZYJĄĆ W WYCENIE WZMACNIACZ 

6.5. Nie wiadomo gdzie zlokalizować urządzenia instalacji RTV-SAT. Prosimy uzupełnić projekt. 

ODP. NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ JAK NAJBLIŻEJ SYSTEMU ANTEN. 

 

Pytanie nr 7 

W nawiązaniu do projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu zwracamy uwagę,  

iż z dniem 1 stycznia 2014r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania 

obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi.  

Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt. 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku 

podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, 

montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu,  

moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac 

przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo,  

zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia 

faktury za częściowe wykonanie prac.  



Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy 

wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek 

wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi. 

Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-

montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne 

wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów 

zdawczo-odbiorczych. 

W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi 

(obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić 

po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu: 

a. 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku 

częściowego wykonania usługi, 

b. 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia  

o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących 

przedmiotem zamówienia.  

Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany umowy i dostosowania jej do bezwzględnie 

obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako 

podstawy do wystawienia faktury tj. zwracamy się z prośbą o stosowną modyfikację par. 11 ust. 7 

projektu umowy poprzez wskazanie, iż faktura końcowa będzie wystawiona nie później niż 30 dni od 

daty wpisu kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych. 

Odp. Zapisy w projekcie umowy są zgodne z przepisami prawa. Zamawiający nie zmienia projektu 

umowy. 

 

Pytanie nr 8 

Czy z w/w przetargu zostały wyłączone prace elektryczne w całości, czy tylko przedmiary,  

a  roboty należy wycenić wg projektu. 

Odp. Modyfikacją dokonaną przez Zamawiającego w dniu 16.07.2014 r. (treść modyfikacji 

zamieszczona na stronie internetowej) zostały tylko wyłączone z zakresu robót elektrycznych 

roboty ujęte w przedmiarach robót: - „ KMP bud. A elektryczne ath”, oraz  „KMP bud. A 

elektryczne PDF”. 

 

 Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium ulega przesunięciu  

do dnia 03.09.2014 r., godziny pozostają bez zmian. 


