Nowy Sącz, dnia 25.02.2011 r.

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.136.2011

Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano
specyfikację
wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
„Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 17 przy ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany
dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami,
gdyŜ zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej „specyfikacją”.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie nr 1 Wykonawcy:
Ile (orientacyjnie) punktów dostępu sieci strukturalnej i telefonicznej naleŜy
przewidzieć? Czy Zamawiający Ŝyczy sobie zainstalować centralę telefoniczną?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
NaleŜy przewidzieć punkty dostępu sieci strukturalnej i telefonicznej dla pomieszczeń:
−
gabinetu dyrektora,
−
sekretariatu,
−
księgowości,
−
pokoju nauczycielskiego,
−
sali internetowej,
−
biblioteki,
−
gabinetu pedagoga,
Oprócz instalacji teleinformatycznej naleŜy przewidzieć wydzieloną sieć dla
komputerów. Dla pomieszczeń sal lekcyjnych przewidzieć rozwiązania standardowe.
Pytanie nr 2 Wykonawcy:
Jaka jest powierzchnia obszaru budynku objętego opracowaniem?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Powierzchnia uŜytkowa – 1294 m2
Kubatura – 4 407 m3
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Pytanie nr 3 Wykonawcy:
Prosimy o określenie, czy w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zainstalowane
będą odbiorniki mocy elektrycznej inne niŜ standardowe gniazda/gniazda
komputerowe/ oświetlenie (np. wentylacja mechaniczna, klimatyzatory, tablice
informacyjne, interaktywne tablice w salach lekcyjnych lub inne). Ilość i sposób
zasilania tych odbiorników ma wpływ na wycenę.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
W zakresie okablowania strukturalnego naleŜy przewidzieć okablowanie dla
pomieszczeń:
−
gabinetu dyrektora,
−
sekretariatu,
−
księgowości,
−
pokoju nauczycielskiego,
−
sali internetowej,
−
biblioteki,
−
gabinetu pedagoga,
Wentylacje mechaniczną naleŜy przewidzieć w sanitariatach szkolnych, kuchni wraz z
zapleczem stołówki według rozwiązań standardowych.
Pytanie nr 4 Wykonawcy:
Czy oprócz instalacji teleinformatycznej i p.poŜ. Zamawiający
zaprojektowanie innych instalacji niskoprądowych - np.
interaktywne tablice lekcyjne lub inne nowoczesne systemy edukacyjne?
Odpowiedź na pytanie nr 4:

Ŝyczy

sobie

Okablowanie komputerowe i telefoniczne naleŜy zaprojektować dla pomieszczeń
wymienionych w pkt. 3 odpowiedzi z uwzględnieniem wymogów p.poŜ. . Zamawiający
nie przewiduje Ŝadnych innych instalacji niskoprądowych.
Pytanie nr 5 Wykonawcy:
Czy dysponujecie dokumentacją architektoniczno - budowlaną niniejszego obiektu , a w
wypadku jej braku naleŜy w wycenie ująć prace inwentaryzacyjne ,
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie posiada Ŝadnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej, wymaga
jednak aby w ramach przedmiotowego opracowania projektowego Oferent wykonał
inwentaryzację obiektu w zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej
objętej niniejszym zamówieniem.
Pytanie nr 6 Wykonawcy:
Prosimy o podanie jakie usługi teleinformatyczne będziecie chcieli uzyskać od
operatora sieci.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
W ramach nowej instalacji teleinformatycznej nie przewidujemy wprowadzenia nowych
usług.
Pytanie nr 7 Wykonawcy:
Prosimy o podanie czy na pewno instalacja hydrantowa , która nie jest częścią
instalacji elektrycznych z natury rzeczy , jest równieŜ przedmiotem przetargu.
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Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający potwierdza zakres swojego zamówienia w przedmiocie instalacji
hydrantowej.
Pytanie nr 8 Wykonawcy:
Prosimy o podanie czy na pewno wyposaŜenie budynku w sprzęt gaśniczy , wraz ze
schematami rozmieszczenia sprzętu p.poŜ. oznakowania dróg ewakuacyjnych , oraz
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego , która nie jest częścią instalacji
elektrycznych z natury rzeczy , jest równieŜ przedmiotem przetargu
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający potwierdza zakres swojego zamówienia w przedmiocie wyposaŜenie
budynku w sprzęt gaśniczy, wraz ze schematami rozmieszczenia sprzętu p.poŜ.
oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa.

II. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Nowego Sącza

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
25.02.2011r.
................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. a/a UM - BPM.ZZP.
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