UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 19.03.2015 r.
MŚ-ZP-ZB-333-13/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest: Wykonanie systemu wzmacniania sygnału GSM dla obiektu nowej siedziby Muzeum
Śląskiego w Katowicach.

Zamawiający informuje, iż w dniu 18 marca 2015r. wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) w w/w przedmiocie
postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi
zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Pytanie nr 1:
Czy należy wykonać projekt branży elektrycznej?
Odpowiedź nr 1:
Zgodnie z p1.1 i p1.2 (załącznik 2) Wykonawca musi wykonać projekt elektryczny.
Pytanie nr 2:
Proszę określić miejsce rozgraniczenia instalacji.
Odpowiedź nr 2:
Miejsce rozgraniczenia instalacji to miejsce opisane w p2.3 załącznik 2:
Muzeum Śląskie wskazuje, ze główne pomieszczenie, w którym maja być umieszczone
elementy stacji bazowych operatorów jest zlokalizowane na poziomie p-1 (garaż),
oznaczone na załączonych schematach kolorem pomarańczowym;
Pytanie nr 3:
Po czyjej stronie będzie wykonanie tablicy pomiarowej?
Odpowiedź nr 3:
Wykonanie tablicy pomiarowej jest częścią projektu elektrycznego, a tym samym wchodzi
w zakres wykonania po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4:
Czy będzie wymagany określony typ liczników, jaki?
Odpowiedź nr 4:
Nie, Zamawiający nie wymaga określonego typu licznika. Zgodnie z Programem Funkcjonalno
Użytkowym Wykonawca powinien uzgodnić z Operatorami projekt budowlany i elektryczny.
Pytanie nr 5:
Czy będzie konieczność podłączenia liczników do BMS? Jeśli tak, to jaki przyjęto protokół
transmisji?
Odpowiedź nr 5:
Nie, Zamawiający nie wymaga podłączenia liczników do systemu BMS.
Pytanie nr 6:
Jaka jest przewidywana długość kabla zasilającego od urządzeń zasilających do granicy instalacji?
Odpowiedź nr 6:
Wykonawca może uzyskać tą informację na podstawie załączonych do PFU rzutów budynku (poziom
p-1) gdzie zaznaczone są pomieszczenia transformatora oraz pomieszczenie główne, w którym
mają być umieszczone elementy stacji bazowych operatorów.
„Zasilanie urządzeń będzie zrealizowane ze stacji transformatorowej znajdującej sie na tym
samym poziomie, na podstawie projektu elektrycznego wykonanego przez Wykonawcę.”
Pytanie nr 7:
W załączniku nr 8 w paragrafie 3 punkcie 2 podany jest termin zakończenia budowy instalacji. Czy
Zamawiający przewiduje zmianę terminu w zależności daty podpisania umowy tak, aby Wykonawca
miał około 60 dni na realizację po „uprawomocnieniu” się rozstrzygnięcia przetargu?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający podtrzymuje termin realizacji określony w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany
terminu realizacji zostały określone w §13 punk 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Wyjaśnienia siwz stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej,
na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wyjaśnienia siwz nie wpływają na zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę terminu składania
i otwarcia ofert.
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