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Piotrków Trybunalski, dnia 1 6. 1 0.20 14r,

W\T<ONAWCY I]BIEGAJĄCY SĘ
O I'DZIELEME ZAMÓV/ENIA
PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

,,Termonodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM"
w Piotrkowie Trybunalskim

Pvtanie 1

Proszę o określenie dokładnej ilości gniąZd teleinfomatłcznych. Z opisu i projektu fiie wyfiiką to jednoznucznie.

odpowiedź
llośó toróW logicznYch: 240 szt.
Pojedynczych gniazd RJ45.iest 225 szt.
llość torów logicznych jest Większa o 15 od ilości gniazd RJ45, ponieważ kamery monitoringu ,,zakute" są
bezpośrednio na wtyki RJ45.

Pltanie 2
Proszę o określenie ilości Peli - punkłów tlońępu. łrg opiśujest 58 peli - 2gniazda RJ+2 gniazda DATA. Powyższejest
niezgodne z ilością gniazd kłosowych i ilością gniazd w ptzedmiąrze technicznym.
odnowiedź
Występują 3 rodzaje PEL'i.
PEL Typ A - składa się 3xRJ45 ł 3x230V gniazdo czerwone kodowane z kluczem tzw. DATA.
PEL Typ B - składa się 5XRJ45 + 6x230V gniazdo czerwone kodowane z k|uczem tzw. DATA,
PEL Typ C (WiFi)- składa się 2xRJ45.
Łączna ilośó PEL to 58 szt,
llośc PEL nie zgadza się 1:1 z ilością gniazd, poniewaź kamery monitoringu ,,zakute" są bezpośrednio na wtyki
RJ45 (np, oznaczenie PD/6/KAM-1 - kamera, kabel zakończony wtykiem RJ45).
Projektowaną ilości gniazd plzyłączeniowych należy zakończyć na 6-ciu przełącznicach miedzianych w GPD.
Na rysunku PEL'e opisane sąW następujący sposób PD/XY-Z, gdzie:
X - oznacza numer panelu W szafie PD1.1
Y - oznacza numer pierwszego portu w PEL'u
Z - oznacza numer ostatniego portu w PEL'u
W związku z tym, oznaczenie np.
PD/4/28-30 - określa PEL typu A zakończony na 4 pane|u PD1.1
PDl4l1-5 - określa PEL typu B zakończony na 4 panelu PD1 ,1

PDl5l26-27 - oweśla PEL typu c zakończony na 5 panelu PDl.1
Wszystkie przewody z kamer należy doprowadzió do punktu konsolidacyjnego - szafa teleinformatyczna GPD,
a następnie zaterminować na właściwym, wydzielonym paneIu krosowym.
Należy pamiętaĆ, że do podlączenia toróW kablowych należy zastosowaó patchcordy kat. 6 S_FTP, złącza
RJ45 o długości: 3m - 250 szt,, 2m - 50 szt,, 1,5m-100szt.
Kable krosowe naleźy ułożyó W szafach W GPD w 16łu panelach porządkujących 1U.

Pvtanie 3
W8 opisu tnstąlacją nisko-prąclowa poclano że są 3 rodzaje Peli i są inne niz pele podstawowe. Czy należy uwzględnić
dodatkowe punkty dostąru? Jeśli tak to jakie?
odpowiedź
odpowiedź zawarta W odpowiedzi na pytanie 2.



Prtanie 4
Pros"ę o ok 

"śl"ni" 
ilości świątłowodów ile ijakiego rodzaju (wg podanych w zestawieniu jeclno i wielomodułolvych).

odpowiedź
Zaprojektowano wykonanie połączenia między seMerowniami o długości kabla nie prze?acząącei 220m,
PodcŻas realizacji'tej części termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28, na|eżY zastosowaĆ
jedynie 24 parowy awialłowód opisany w pkt. 5.3.3.4.,1, tzn. okablowanie śWiatłowodowe łączące obie
lerwerownie powińno być zrealizowane kablem światłowodowym jednomodowym z włóknami kategorii OS2
(24 włóknowy kabel światłowodowy W osłonie trudnopalnej - LSZH z włóknami jednomodowymi o rdzeniu

isllzspm). Światłowód nalezy poprowadzić trasą biegnącą częściowo 2 piętrem obok starej serwerowni,

zejście do piwnicy i piwnicą prowadzió przewód (korytami przemysłowymi metalowym') do nowej lokalizacji
prŹy ut, Sziolnej,-Wejście dÓ'serwerowni na parterze Wykonać przepustem kablowym o przekroju 150 cm2.

Kabel z piwnicy prowadzić po drabinkach kablowych.
Nalezy pamiętii, że do podłączenia torów kablowych należy zastosować 1m patchcordy światłowodowe (fiber

optic)jednomodowe (singlemode) podwąne ze żączami LC na LC; SM_9/125um; duplex _ 20 szt..

Kable-śWiatłowodowe zikończyć w nowój i starej serwerowni na panelach krosowniczych ŚWiatłowodowych

Lc-Lc.

Pvtanie 5
ffiń"6-6ro"h przełączników światłowoclowych, które sąna rysunka. Czy naleZy uwzględnić i w jakiej ilości?

odpowiedź
w projekcie nie występuje switch światłowodowy. zastosowane switche posiadają pońy wyposażone

W moduły 1oooBase-Sx, sFP Lc, MMF, zgodnie z opisem W pkt. 5,3.3.3.3.

Dokładne ułoźenie urządzeń w szafie pD,1.2. należy uzgodnió z przedstawicielem lnwestora.

Pltanie 6
ffi&l"rio -otlelu kanąłowego, brak jego na rysunku ale jest w opisie bez podqnej konl\.retnej nazwy. Proszę

o uściślenie.
odpowiedź
Wszystkie wymiary, jak i ilośó zaprojektowanych koryt kablowych zostały ujęte W Zestawieniu materiałÓW.

Pvtanie 7
ffi-ry " *odrł". awaryjnym plexiform nie sąprotlukowane v, wersji LED i nie posiadajqone dokumenta CNBop
tlla takich opraw-jakie naleĄ wycenić

odpowiedź
Można zastosowaó dowolne oprawy oświetlenia awaryjnego w wersji LED posiadające ceńYfikat CNBOP
z modulem 1h np. EscAPE LED lub TWlNs LED

Pltanie 8
p-r6"ę o 

^.t"rr"r"nie 
pełnego i kompletfiego zestąwienia materiałów do kosztol),su tech icznego umożliwiającego

do kłatln ą wycen ę sy s temu.

odpowiedź
Wszystkie Wymiary, jak i ilośó zaprojektowanych koryt kablowych zostały ujęte W Zestawieniu materiałÓw.

Pvtanie 9
Po wizji lokalnej schodów stwiertlzamy, że nie nadąjąSię one, takjak to przewidziano w przetlmiarach do remontu.

Zrlaniem v.ykonawcy należy wymie ić stopnie a fiowe ląstrykowe, pofiiev,aż uszkodzenia polegająna wyszczerbieniąch,

a ubytki tego rodzaju nie naclająsię do uzupełnienia. Co należy wycenić?

odDowiedź
Z uwagi na zły stan istniejącej okładziny schodów, do Wyceny należY plzYąĆ oczyszczenie istniejącego

tastryka z luźnych elementóW i Wykonanie okładziny z płytek gresowych.

Pvtanie 10
Fifi o inrlrorraczne sprecyzowanie czy cała sieć telei fonltątyczna jest objętą zakresem zamówienia czy tylko

w pomieszczeniach piwnicy i parteru.

odpowiedź
sieó teleinformatyczną należY Wykonać zgodnie z projektem

internetowej Zamawiającego W dniu 1 6. 1 0.201 4r.

wykonawczym zamieszczonym na stronie


