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Wykonawcy
biorqcy udzial w postgpowaniu
o udzielenie zamriwienia publicznego

INFORMACJA Z ZEBRANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

na zaprojektowanie i wykonanie rob6t
i rozbudowie sieci komputerowej LAN w

budowlanych polegaj4cych na modernizacji
budynku Starostwa Powiatowego w Sok6lce

Zamawiajqcy, na podstawie art. 38 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo
zam6wieri publicznych podaje informacjg o zgloszonych, na zebraniu w dniu 12marca2018r.,
pytaniach dotycz4cych wyjaSnienia specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
PoniZej zamieszcza sig zgloszone pytania i odpowiedzi nanie.

Pyanie nr 1
Jak maj4 przebiega( kanaly kablowe wewn4trz pomieszczeri, w kt6rych wystgpuj4 drzwi w
Sciankach dzialowych, zaktorymi przewidziane sQ punkty dostEpowe?
Odpowied2
NaleZy d42y(, do tego, aby nowe trasy kablowe wewnQtrz pomieszczenprzebiegaly po starych
trasach. Pozwoli to unikn46 koniecznoSci szpachlowania i malowania Scian. W
pomieszczeniach, w kt6rych wystgpuj4 drzwi w Sciankach dzialowych, za kt6rymi
przewidziane s4 punkty dostEpowe, kanaly kablowe, kt6re maj4 przebiega(, nowymi trasami
naleZy poprowadzi6 pod sufitem azejlciapionowe prowadzi6 w narozach pomieszczeri. Kanaly
kablowe do punkt6w dostgpowych w pomieszczeniu biurowym nr 62a nalely poprowadzii
przez s4siaduj 4ce pomieszczenia.
Pytanie nr 2
Czy przewiduje siq roboty tynkarsko-malarskie zwi4zane z wymian4 okablowania?

Odpowiedz
Wszelkie uszkodzenia, zar6wno powstale przy prowadzeniu nowych tras kablowych jak i po
likwidacji starych, winny byd poszpachlowane i pomalowane.
Pytanie nr 3
Czy zaklada sig wymiang istniej4cych paneli telefonicznych w serwerowni na nowe?

Odpowiedz
Nie przewiduje sig wymiany istniej4cych paneli telefonicznych na nowe, ale je2eli pomiary
vtykaaq uszkodzeniaposzczeg6lnych element6w, nalely przevmdziei naprawg lub wymiang
paneli na nowe.
Pytanie nr 4
Czy w ramach demontaZu instalacji nale?y przewidzied utylizacjg kabli, gniazd i korytek przez
wykonawcA?
OdpowiedZ

IJtylizacja pochodz4cych z demontaZu zbgdnych element6w sieci nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach przekahe Zamawiajqcemu karty
przyjgciaodpadu. Koszt utylizacji (w zakresie objgtym niniejszym postgpowaniem) winien by6
ujgty w cenie ofertowej.
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