
Szczecin, dnia 25.05.2017 r.

ZZ-2380-63/17

informacja na stronę internetową

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na KMP Szczecin - modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35 – I etap

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 24.05.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: 

W przedmiarze dotyczącym części elektrycznej są zawarte oprawy A1, B1, B2, C (według projektu lub zgodnie z

projektem) natomiast w projekcie brak informacji jakie są to oprawy ( w projekcie na rzutach w legendzie brak

jest opraw A1, B1, B2, C). Ilości również znacząco różnią się od ilości z przedmiarów. Proszę zatem o informacje

jakie konkretnie oprawy miał na myśli projektant.

Odpowiedź: 

Należy zastosować odpowiedniki  LED-owe opraw świetlówkowych uwzględniające  sprawność źródła  światła

i oprawy, o nie mniejszym znamionowym strumieniu świetlnym oprawy niż oprawy świetlówkowe. Moce źródeł

w  oprawach  świetlówkowych  są  podane  w  przedmiarach.  Zastosowane  oprawy  winny  zapewnić  natężenie

oświetlenia zgodne z obowiązującą normą. Temperatura barwowa światław pomieszczeniach biurowych -4000K,

wskaźnik  oddawania  barw  Ra>  80.  W  pomieszczeniach  z  sufitami  podwieszanymi  stosować  oprawy

do wbudowania. Projektant z uwagi na wymogi prawa zamówień publicznych nie może podawać konkretnego

producenta i typu oprawy.

Pytanie 2: 

W związku z przebudową lub rozbudową elementów systemów: CCTV, KD, SAP, SSWiN, LAN, oddymiania,

nagłośnienia  proszę  o  informację  jakich  producentów  tych  systemów  należy  uwzględnić  w  swojej  ofercie.

Informacja  ta  jest  niezbędna  w  celu  przygotowania  rzetelnej  wyceny  (systemy  muszą  być  kompatybilne

z elementami już istniejącymi np. z centralami itp.)

Odpowiedź: 

Z  uwagi  na  konieczność  zachowania  kompatybilności,  Wykonawca  winien  kontynuować  montaż  urządzeń

producentów,  które  zostały  już  zastosowanych  na  obiekcie.  System  SKD  i  SSWiN  został  wykonany

na urządzeniach SATEL, CCTV na urządzeniach NOVUS, SAP na urządzeniach POLON, sieć LAN w oparciu

o przełącznicę światłowodową EXTREME. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


