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WYKONAWCY
zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na
potrzeby Centrum Urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”
Ogłoszenie o zamówieniu nr 28713-2011 z dnia 26.01.2011r.

PYTANIA , które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 lutego 2011r. :
XI .
Instalacje teletechniczne:
CCTV:
1. W przedmiarze w zestawieniu materiałowym znajduje się pozycja
- 1 management software license for use with 1 server up to 16 cameras – 1 szt.
oraz
- 1 management software license for use with 1 server up to 9 cameras – 3 szt.
Prosimy o potwierdzenie ilości oprogramowania oraz czy instalacja tegoŜ oprogramowania wchodzi w
zakres prac instalacyjnych ( jeŜeli tak to na jakich komputerach – brak ich w zakresie )
2. W projekcie wykonawczym w zestawieniu materiałowym na potrzeby instalacji CCTV jest wskazane
ułoŜenie 915mb kabla oraz montaŜ patchpanela. Brak tego w przedmiarze ( dział V – instalacja telewizji
przemysłowej CCTV ). Czy część instalacji sieci strukturalnej będzie na potrzeby instalacji CCTV, czy
teŜ trzeba ją wykonać oddzielnie ?
Prosimy o wyjaśnienie sprawy instalacji ( okablowania ).
3. Prosimy o wskazanie sposobu zasilania kamer – brak jest zasilania dedykowanego do instalacji CCTV.
Chyba Ŝe kamery będą zasilane poprzez PoE, ale brak tego zapisu przy rodzaju switcha. JeŜeli mają być
zasilane poprzez PoE prosimy o wskazanie rodzaju switcha. Prosimy o wyjaśnienie sprawy zasilania
kamer.
4. Brak w projekcie oraz w przedmiarze stanowiska obserwacyjnego. Mowa jest o 4 monitorach co nie ma
odzwierciedlenia w zestawieniu materiałowym w przedmiarze oraz projekcie. Prosimy o wyjaśnienie
sprawy.
5. Czy w zakres prac wchodzi oprogramowanie stanowiska obserwacyjnego oraz szkolenie UŜytkownika.
Brak tego w projekcie oraz w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
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Instalacja sieci strukturalnej:
1. W projekcie instalacja jest oparta o materiał firmy KRONE. Czy dopuszczalne jest wykonanie instalacji
w oparciu o innego dostawcę np. firmę MOLEX z zachowaniem parametrów instalacji tj. kategorię 5e ?
2. W projekcie jest mowa o ułoŜeniu kabla światłowodowego 6G ( 6 włókien 50/125 ), zaś w przedmiarze
mamy obstawanie tylko 1 włókna i to po jednej stronie ( poz. 74 i 75 przedmiaru IT ). Prosimy o
zweryfikowanie przedmiaru.
3. W projekcie jest mowa o układaniu okablowania sieci strukturalnej w rurkach pod tynkiem. Brak w
przedmiarze wykucia bruzd pod rurki, układania tychŜe rurek w pomieszczeniach oraz ich
zagipsowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
4. Czy podtrzymujecie Państwo zapis o udzieleniu gwarancji 3 letniej na sprzęt aktywny na potrzeby
instalacji sieci strukturalnej. Większość dostawców sprzętu komputerowego nie udziela tak długiej
gwarancji na sprzęt, niektórzy ( nieliczni ) Ŝądają dopłaty do ceny sprzętu. ZawęŜa to bardzo grono jego
dostawców. Typowo gwarancja jest udzielana na okres 2 lat. Prosimy o ustosunkowanie się do tematu.
Instalacja telewizji kablowej:
1. Prosimy o wyjaśnienie miejsca i sposobu wpięcia zaprojektowanych gniazdek RTV. Brak w projekcie i
przedmiarze jakiegokolwiek rozgałęźnika, złączy oraz ich montaŜu.
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