
§,3:?,i§li,Pl}n}:',1*

SPZ.ż,71,.60.ż0I4

Piotrków Trybunalski, dnia 23. 10.20 14r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PI'BLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

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

,,Termomodernizacja i adaptacja budynku prry ul. Szkolnej 28 d|a potrzeb UM"
w Piotrkowie Trybunalskim

Pvtanie 1

W zwięku z opisanymi w projekcie wykonawczym w dziąle 5.2.4 lnstąlacją systemu Rejestrącji Cz(lsu Pracy (RCP) i oraz
zaznączeniem na załqczonym rzucie plik "06. Instalacja teledacyjfla - parter ver,j" zamieszczorly dnia ]7-10-20l4 r.

czteremq Stanowi\kqmi rejestl,acji cZąSu Prący należy przyjąć konieczność zastosowu ią następujwch elenentów:
- Kontroler dostępu i tenninąl RCP z wbuclowanym czytnikiem PR6O2LCD - 4 szt,

- Intefejs RS232/RS485/RS422-Ethemet UT-4v2 - 4 szt.

- Zasilacz buforovy, lłyjście l3.8V/2A PS20 - 4 szt.

- Aklmulator 7Ah/l2V EP7- I2 - 4 szt,
które nię zo|tab Lięte w zestawieniu mqteriałów ?

odpowiedź
W projekcie i zestawieniu materiałóW zabrakło szczegółowego Wykazu elementóW systemu RCP, W związku
z powwszym uzupełniono projekt Wykonawczy oraz Zestawienie materiałóW dla instalacji niskoprądowej.

Pvtanie2
C4 w celu zapewxienia zakładanej funkcjonalności systemu łączności telefo icznej zamawiajqpy przewiduje
Zqstosowaie dodatkowo poza opublikowanym zestąwie iem ną§tęujących fiiezbędnych elementów:
- Legacy Gatewąy Master Card for NS]000 - Neecls NSI000 v2, O e Master cąrd cąn connect 2 slaye cards - 2 szt.
(Karta ńezbędnu do działania systemu)
- DSP-S Cart]: 63 channels - Mąx 2 per NSl000 - I szt. (Zaprojektowaną ] szt. karty fiie pozwoli ną uruchomienie dwóch
set,werów KX-NS,l000)
- oneLook Networking - Per NSl000 unit in oneLook Network (Master and Slaye) - ] Szt. (Zaprojeldowane 2 SZt. karb,
pozwolt na ąkyolyąnie w serwerąch KX-NS1000, brak licencji do ąklywowa ia w sel,welze KX-NS500),
które nie zostały ujęte w zestqwieniu materiąłów ?

odpowiedź
W projekcie pierwotnie nie uwzględniono potrzeby rozbudowy istniejącej centra|i te|efonicznej. Ze względu na
potrzebę UrUchomienia połączenia między obiema centralami uzupełniono projekt WykonaWczy oraz
zestawienie materiałóW dla instalacji niskoprądowej.

Pytanie 3

Czy dodatkowe fiowe stąllowiska systemu kolejkowego (CFM) w ilości 5 szt. powinny zostąć wposążone w tenninttle
stąnowiskowe niezbęclny clo ptzywołania klientą np. TERMINAL KT2595 i w jakiej ilości, zestąwierie uąteriałowe
ptzewidttje tylko tablice: LED wyświetlacz 948 - ] szt., LED wyświetlacz 917 - 5 szt.?

odpowiedź
Tak, 5 szt. nowych stanowisk objętych systemem cFM należy Wykonaó jako kompletnie nowe stanowiska.
W związku Z powyższym uzupełniono projekt Wykonawczy oraz zestawienie materiałóW dla instalacji
niskoprądoWej,


