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1. Czy ilość przewodu UTP przewidziana w projekcie i obmiarze jest prawidłowa ? Naszym
zdaniem powinno być go 34 razy więcej.
odp 1: Tak, należy przyjąć podaną w przedmiarze ilość przewodu UTP.
2. Czy zamawiający chce wykorzystywać gniazda z demontażu, bo w zestawieniach
materiałów w projekcie oraz w przedmiarze jest ich brak (potrzebne jest 119+16 gniazd
RJ45 UTP kat 5e) ?
odp 2: Tak, należy instalować jedynie dodatkowe gniazda nowe (wynikające z różnicy
pomiędzy liczbą już istniejących a planowanymi) oraz ewentualne zużyte. Kable należy
wymienić wszędzie.
3. Brak na rysunkach projektowych gniazd komputerowych na korytarzu I piętra oficyny, w
opisie do projektu jest podana ich ilość 4 szt. Co należy uwzględnić w ofercie i czy należy
zwiększyć ilość całkowitą gniazd ?
odp 3: Gniazda komputerowe na korytarzu I piętra oficyny należy zainstalować tak jak to
jest wyszczególnione w projekcie technicznym pkt 3.4 (na rysunku projektowym I piętra
oficyny omyłkowo nie są one zaznaczone). Całkowitą liczbę gniazd należy przyjąć taką jaka
jest podana w projekcie i przedmiarze.
4. Czy ilość paneli do rozszycia gniazd komputerowych i przewodów łączących serwerownie
i centrale będzie wystarczająca ? Naszym zdaniem zabraknie jednego panela wg opisu z
projektu w bud. głównym jest 96 łączy natomiast w oficynie 56 łączy do rozszycia.
odp 4: Należy przyjąć ilość podaną w projekcie i przedmiarze.
5. Czy ilość światłowodu jaką przewiduje projekt będzie wystarczająca (30m). Naszym
zdaniem ilość ta z zapasami powinna być dwukrotnie większa.
odp 5: Należy przyjąć ilość podaną w projekcie i przedmiarze.
6. Zgodnie z projektem należy z rozdzielni R5 przewidzieć zasilanie jednostki
klimatyzatora. Czy inwestor przewiduje doprowadzenie zasilania do miejsca gdzie ten
klimatyzator ma być umieszczony ? Jakim przewodem wykonać instalacje ? Czy zakończyć
ją gniazdem czy przewód umieścić w puszce instalacyjnej ?
odp 6: Nie, w ramach tej inwestycji nie przewiduje się doprowadzenia zasilania do miejsca
gdzie ma być zainstalowany klimatyzator. Ma być przygotowana wyłącznie rozdzielnia i

zasilanie rozdzielni do ewentualnego podłączenia i wyposażenia obwodu do klimatyzatora.
7. Zgodnie z projektem istniejące metalowe obudowy rozdzielni należy wymienić na
obudowy z drzwiami transparentnymi. Czy wykonawca nie będzie miał problemu z
odbiorem instalacji ze strony konserwatora zabytków.
odp 7: Projekt ma akceptację konserwatora zabytków.
8. W jaki sposób należy zasklepić miejsce po zdemontowanym wyłączniku głównym
budynku ?
odp 8: W miejscu zdemontowanego wyłącznika ma być umieszczony przycisk ppoż – miejsce
po wyłączniku należy zamurować.

