
 

 
Poznań, dnia 02 września 2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako Zamawiający, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazuje pytania, które wpłynęły 

do postępowaniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, nr postępowania 6/AM/2020, 

wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonanymi zmianami w treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Prosimy o potwierdzenie czy w rewitalizowanej części budynku będzie montowany system 

BMS. 

Jeżeli tak, to prosimy o doprecyzowanie jakie instalacje (systemy) mają być objęte BMS-

em i w jakim zakresie (czy tylko wizualizacji, czy wizualizacji z możliwością sterowania)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Informacje na temat systemu BMS zawarte zostały w części opisowej PFU w rozdziale 

5.13. Wymagania ogólne w zakresie instalacji teletechnicznych. Zamawiający wyjaśnia, 

że w ramach przedmiotowego zamówienia wszystkie instalacje teletechniczne oraz 

instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji muszą zostać wyposażone w automatykę 

umożliwiającą dwukierunkową komunikację wg protokołu modbus i docelowe podłączenie 

ich do systemu BMS, którego realizacja nastąpi w ramach oddzielnego zamówienia. 

Docelowa centrala systemu powstanie w budynku dydaktycznym (B) poza obszarem 

objętym zamówieniem. Na obecnym etapie realizacji Zamawiający oczekuje, 

że Generalny Wykonawca zapewni możliwość podstawowego sterowania instalacjami 

objętymi zamówieniem, z jednego pomieszczenia (preferowana szatnia pom. nr 011 lub 

pomieszczenie elektryczne nr U02). Pomieszczenie zostanie wybrane w toku opracowania 

dokumentacji projektowej. 

 

Docelowy system BMS zbudowany będzie z dwóch części: 

1) Systemu nadzoru i zarządzania urządzeniami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 

i nawilżania. 

2) Systemu nadzoru i zarządzania instalacjami bezpieczeństwa obejmującego telewizję 

dozorową (CCTV), sygnalizację włamania i napadu (SSWiN), kontrolę dostępu (KD), 

system sygnalizacji pożaru, diagnostykę baterii centralnej, zasilania budynku i centralę 

pożarową zarządzającą urządzeniami ppoż.  

W ramach każdej z części wdrożone będą rozwiązania umożliwiające wizualizację zdarzeń 

z możliwością sterowania parametrami urządzeń i instalacji. 



 

 
Pytanie nr 2 z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Czy zapis w pkt. 5.13.3, 5.13.4, 5.13.5, 5.13.6 PFU o treści: 

„Praca systemu powinna być zintegrowana z systemami telewizji dozorowej (CCTV), 

systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu sygnalizacji pożaru 

i centrali pożarowej zarządzającej urządzeniami ppoż w budynku (SSP). System powinien 

być zintegrowany i przystosowany do pracy z oprogramowaniem wizualizacyjnym 

obsługującym pozostałe systemy – sygnalizacji włamania i napadu, cctv oraz alarmu 

pożarowego, pozwalając na błyskawiczną identyfikację źródła i lokalizacji sygnały 

alarmowego. 

Preferowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem będzie dostarczenie ww. systemów 

od jednego producenta lub od producentów ze sobą współpracujących i rekomendujących 

wzajemnie stosowanie swoich rozwiązań.” 

dotyczy systemu BMS, czy oddzielnej, niezależnej integracji w zakresie wizualizacji 

z możliwością sterowania? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Przytoczony zapis dotyczy systemu BMS, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1 

i który powstanie w ramach odrębnego zamówienia. System ten będzie zintegrowany 

z systemem wizualizacji umożliwiającym sterowanie parametrami urządzeń i instalacji 

w całym zespole budynków, w tym również objętych niniejszym zamówieniem. 

 

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania do treści SIWZ (drogą elektroniczną 

w dniu 28.08.2020 r.). 

 

Zamieszczono: W dniu 02.09.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego 

www.amuz.edu.pl (BIP)  
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