Poznań, dnia 18.07.2018 r.
Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego zawiadamia, że w dniu 17.07.2018 r. wpłynęły
zapytania do treści SIWZ przetargu nieograniczonego pn.: „Roboty remontowe w budynkach
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, oznaczenie sprawy: 6/AM/2018.
Zapytania dotyczyły części 2 zamówienia. Zapytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego
przedstawiono poniżej.
1. Czy istniejący przepust kablowy, który ma posłużyć do przeprowadzenia kabla FO i
telefonicznego jest drożny, posiada rezerwę miejsca na projektowane kable ?
Odpowiedź Zamawiającego: Przepust kablowy jest drożny i posiada rezerwę miejsca na
projektowane kable.
2. Czy wejścia kablowe do budynków po obu stronach przepusty sa obecnie
zabezpieczone/uszczelnione ? Jeżeli tak to czy do oferty należy doliczyć koszt odtworzenia
tych przepustów po ułożeniu okablowania ?
Odpowiedź Zamawiającego: Wejścia kablowe są zabezpieczone i otwierane. Nie ma potrzeby
dodatkowych uszczelnień po ułożeniu kabli.
3. W dokumentacji opisowej oraz zestawieniu materiałów przedmiar jest podany typ kabla
telefonicznego XzTKMXpw 15x4x0,8 natomiast na rysunkach dokumentacji projektowej
numer 01, 03, 04 podany jest kabel telefoniczny YTKSY 30x2x0,5.
Który jest właściwy i należy przyjąć do oferty kosztorysowej ?
Odpowiedź Zamawiającego: Prawidłowy jest kabel XzTKMXpw 14x4x0,8, tak jak podano w
kosztorysie.
4. Czy dobrze rozumiemy, że kabel telefoniczny ma zostać jedynie ułożony bez jego
rozszywania na obu końcach ?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, przewód do ułożenia bez rozszywania.
5. Czy istniejące przejścia / szachty kablowe pomiędzy różnymi kondygnacjami
budynkowymi których należy użyć do przeprowadzenia okablowania FO i telefonicznego są
drożne i posiadają rezerwę miejsca na montaż projektowanych kabli?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak.
6. Ilościowe zestawienie elementów do wykonania instalacji światłowodowej nie jest
spójne. Nie zgadzają się ilość adapterów z ilością włókien kabla światłowodowego, podane są
przełączce FO ze złączami SC do których nie będą pasowały podane adaptery LC. itd.
Czy w ofercie możemy sami przyjąć wszystkie niezbędne prawidłowo dobrane elementy do
zaterminowania kabla FO 16 G na obu końcach ?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, należy przyjąć prawidłowe rozwiązanie, elementy
wyspecyfikowane zostały w porozumieniu z Inwestorem i były zatwierdzane
przez przedstawiciela Inwestora.
7. Czy na obiekcie oraz trasach przebiegu okablowania istnieją wydzielone strefy ppoż.,
które wymagają zastosowania dodatkowych uszczelnień masami niepalnymi ?
Odpowiedź Zamawiającego: Sytuacja dotycząca stref pożarowych na obiekcie nie jest jasna i
klarowna, należy przyjmować uszczelnienia w odpowiedniej odporności. Generalnie trasa
okablowania przebiega w szachtach i nie wymaga stosowania zabezpieczeń ppoż. - tylko
jedno przejście między budynkami po kanale kablowym wymaga zastosowania uszczelnienia.
8. Czy wykonane okablowanie kat. 6 oraz światłowodowe ma zostać poddane procesowi
certyfikacji w celu udzielenia bezpośredniej gwarancji Zamawiającemu przez producenta
systemu okablowania strukturalnego ?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Sieć po zakończeniu musi uzyskać certyfikację na 25 lat.
9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania kanałów PCV o przekrojach dostosowanych do

ilości kabli jakie będą w nich układane ? Według nas nie ma potrzeby wykonywania całości
instalacji w oparciu o kanały o jednym zbyt dużym przekroju 100x40 mm.
Odpowiedź Zamawiającego: Taki rozmiar kanałów został uzgodniony z Inwestorem, tak aby
była rezerwa na potrzeby przyszłej ewentualnej rozbudowy sieci.
10. W zestawieniu materiałowym przedmiar oraz w dokumentacji projektowej nie ma
informacji o konieczności stosowania galanterii dla kanałów PCV (osłony połączeń,
zakończenia, narożniki wew., zew., itd.). Czy tak ma pozostać ?
Odpowiedź Zamawiającego: Użycie w/w galanterii jest jak najbardziej wskazane, w
kosztorysie jest ujęte w poszczególnych pozycjach jako materiały pomocnicze.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia
treść SIWZ w pkt. 31 tiret trzecie w sposób następujący:
Przed zmianą było:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzątanie
pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 16.07.2018 r. do
15.07.2020 r.”, oznaczenie sprawy: 5/AM/2018, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
Po zmianie jest:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty remontowe w
budynkach Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, oznaczenie sprawy:
6/AM/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
Ww. zmiana ma charakter poprawki oczywistej omyłki pisarskiej.
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