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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa infrastruktury
teletechnicznej i telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych
e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy,
działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 14 listopada br. wraz z
wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wymagane jest dostarczenie i posadowienie agregatu
prądotwórczego na fundamencie otoczonego ogrodzeniem z furtką bez określenia miejsca, lub
odległości od budynku Urzędu Miejskiego. Prosimy o informację w jakiej odległości od budynku
planujecie Państwo posadowić agregat prądotwórczy?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający zmienia treść PFU dodając punkt:
2.1.6.1.9

Posadowienie agregatu: działka nr 266 obręb 17 (ul. Podgórna, Zielona Góra), Załącznik do
PFU: Załącznik nr 1 do PFU.pdf.
Uwaga:
Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością.

Pytanie nr 2:
W pkt 2.1.5.2.1. PFU wymagane jest zastosowanie „okablowania miedzianego kategorii 6a”, a
jednocześnie w punkcie 2.1.5.2.2. wymagane jest zastosowanie „okablowania skrętkowego 4 pary,
kat.6.” – prosimy o jednoznaczne określenie jakiej kategorii okablowanie należy zastosować.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający zmienia treść PFU:
Było:
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2.1.5.2.1

Należy stosować okablowanie miedziane kategorii 6a.

Jest:
2.1.5.2.1

Należy stosować okablowanie miedziane kategorii 6.

Pytanie nr 3:
W pkt 2.1.6.2.14. oraz 2.1.6.3.15. i 2.1.6.4.7. PFU wymagane jest zastosowanie „zdalnej aplikacji
zarządzającej zwanej APZ dostarczonej w ramach realizacji Umowy przez Wykonawcę” – prosimy o
wskazanie funkcjonalności tej aplikacji oraz na jakich urządzeniach/platformach ma ona funkcjonować
(serwery oprogramowanie klienckie np. Windows, Linux Android itp.) ew. wskazanie produktu
referencyjnego, który pozwoli dobrać rozwiązanie spełniające wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający opisał wymagania w pkt. 2.1.6.2.14, oraz 2.1.6.3.15 oraz 2.1.6.4.7.
Zamawiający zmienia treść PFU:
Wykreśla się w pkt. 2.1.6.4.7 treść:
„Wymagane zdalne sterowanie pracą jednostki wewnętrznej:
- Ustawianie trybu pracy,
- Ustawianie temperatury,
- Ustawianie trybu nawiewu,
- Ustawianie żaluzji sterujących nawiewem (w pionie / w poziomie),”
Pytanie nr 4:
W pkt 2.1.6.4.9. PFU wymagane jest w ramach opracowania projektowego wykonanie „projekt
zasilania elektrycznego z projektowanej rozdzielnicy RK”, a w pkt 2.1.7.1.2. wymagana jest „Dostawa
oraz montaż projektowanych rozdzielnic RK oraz ich zasilenie z istniejących rozdzielnic RG
Zamawiającego” – prosimy o wyspecyfikowanie wymagań względem rozdzielnic RK – ilość i moce
odbiorów, odległość od RG itd. itp.
Odpowiedź nr 4:
Projektowana Rozdzielnica RK wyłącznie w celu zasilenia Klimatyzatora typ I.
Ilość i moce odbiorów wg projektu Wykonawcy.
Odległość od istniejącej RG wynosi: <= 40m
Zamawiający zmienia treść PFU:
Było
2.1.7.1.2

Projektowana instalacja elektryczna w ramach Przedmiotu zamówienia jest integralną
instalacją dedykowaną tylko i wyłącznie do zasilania rozdzielnicy RZ1 oraz RZ2 oraz
projektowanych systemów/rozwiązań Wykonawcy w tym:.
a) Agregatu prądotwórczego typ I z układem SZR,
b) Zasilaczy awaryjnych UPS typ I,
c) zasilanie dla projektowanych PEL w punktach LPK.

Jest
2.1.7.1.2

Projektowana instalacja elektryczna w ramach Przedmiotu zamówienia jest integralną
instalacją dedykowaną tylko i wyłącznie do zasilania rozdzielnicy RZ1 oraz RZ2 oraz
projektowanych systemów/rozwiązań Wykonawcy w tym:.
a) Agregatu prądotwórczego typ I z układem SZR,
b) Zasilaczy awaryjnych UPS typ I,
c) Klimatyzatora typ I.

Uwaga:
W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu: 21.11.2019
godz. 11:00. Kontakt techniczny: Rober Kubicki tel. 507 110 469
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Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
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