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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa
w Zielonej Górze dz. nr ewid. 402/6 obręb 47

W dniu 31 maja 2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ) przekazuję treść pytań wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 :
Branża elektryczna – w opisie technicznym Projektant przewiduje wyposażenie pomieszczeń w punkty
PEL nie precyzuje w jakiej kategorii kabla ma zostać wykonana instalacja ( poza podaniem konstrukcji
kabla – F/FTP) proszę o podanie w jakiej kategorii.
Odpowiedź:
Należy zastosować kabel F/FTP kat.6

Pytanie 2 :
Projektant w opisie powołuje się na stosowne rysunki z rozmieszczeniem PEL – na żadnym z
rysunków nie wskazał natomiast ich lokalizacji – proszę o zaznaczenie PEL na rysunkach
Odpowiedź:
Rozmieszczenie punktów PEL jest pokazane na rys. E-4.

Pytanie 3 :
Gdzie należy zlokalizować GPD – szafę z „głównym serwerem” jak to nazywa Projektant – proszę o
podanie minimalnego wymaganego wyposażenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego.
Odpowiedź:
Szafę GPD należy zamontować w pomieszczeniu archiwum obok rozdzielni RG
Minimalne wymagane wyposażenie szafy GPD:
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- Profile/słupy montażowe o rozstawie 19” z możliwością ich przesuwania
- wentylator 4W/4
- listwa zasilająca pozioma 9 gniazd
- komplet wieszaków poziomych
- panel krosowy prosty o wysokości montażowej 1U i pojemności do 24 gniazd.

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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