
Szczecin, dnia 11.09.2015 r. 

ZZ-2380-106/15

Informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, 

z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej „uPzp”

na zadanie pn. „Wieża systemu łączności Policji, ul. Pomorska 15, Szczecin-Dąbie”

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

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 

i 1232) Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 

z odpowiedziami.

Pytanie 1

W zamieszczonych na stronie KWP materiałach w projektach budowlanym i elektrycznym są różne

trasy ułożenia kanalizacji TT. 

Proszę o wyjaśnienie, która trasa kanalizacji TT jest właściwa oraz informację, czy kabel elektrycz-

ny ma być położony w projektowanej kanalizacji TT.

Odpowiedź

Kanalizację teletechniczną należy układać zgodnie z trasą pokazaną w projekcie elektrycznym.

Pytanie 2

W przedmiarze wskazano montaż dwóch stelaży zapasu kabla. Proszę o informację, czy mają fak-

tycznie być zamontowane w studniach?

Czy montować dodatkowe stelaże w kontenerze i pomieszczeniu serwerowni? Jakie długości zapa-

sów kabla przyjąć?

Odpowiedź

Zamontować należy dwa stelaże, minimum jeden stelaż musi być w studniach. Długości zapasów 

co najmniej 10 m na każdy stelaż..

Pytanie 3

W przedmiarze wskazano kabel opto 6J. Czy można zastosować kabel 12J?

Odpowiedź

Można użyć kabla 12J
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Pytanie 4

Czy Zamawiający dostarcza przełącznice światłowodowe? Jeśli nie ile i jakiego typu przełącznice 

mają zostać dostarczone i zamontowane?

Odpowiedź

Zamawiający nie dostarcza przełącznic. Ma być użyta 1U/24, złącza E2000/APC. Zamontowane 

w istniejących stojakach 19"

Pytanie 5

Czy po stronie Wykonawcy jest spawanie kabla? Jeśli tak, to jakiego typu złącza tym zastosować? 

Czy wyspawać należy wszystkie 6 włókien? Czy Zamawiający dostarczy informację o rozpływie 

włókien?

Odpowiedź

Wykonawca spawa włókna. Złącza jak powyżej  w p.4. Trzeba zakończyć  wszystkie 6 włókien.

Rozpływ: 1-TX1, 2-RX1, 3-TX-2, 4-RX4, 5-TX3, 6-RX3.

Pytanie 6

Dokumentacja nie określa sposobu zabezpieczenia kabla opto  w kontenerze i budynku. Czy kabel 

należy prowadzić bez żadnych osłon?

Odpowiedź

Kabel  prowadzić  w  peszlu,  zakończyć  rozdzielaczem  mocowanym  trwale  do  struktury

pomieszczenia  w  pobliżu  krosowanicy.  Kabel  opisać  na  peszlu  2-3  krotnie  w  każdym

pomieszczeniu.

Termin składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium pozostaje bez zmian. 

wyk. w 1 egz. 
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