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ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY
Spr'arva: ,.Modemizacja sieci LAN wraz z robotami rvykończeniowymi pomieszczeń na IV iv piętze
budynku biurowego na ul. I Sierpnia 2l rv Warszawie"

P]1anie:

',- pkt' 9 PFU: - c4\iodemizacji podlegc! ośiietlenie ewc|hucyjne, ośu,ietlenie cr'uryjne ca'
obą jednocześnie? Zamaviąjqcr^ używa zamiennie dwóch poj7ć pod pojęciem orn-ietlenia
ewakuacyj ego' Dodątkolło jeśli fioder izacji podlegać będzie ośv,ietleńie ćrń,aryjne' \,))-

tÓlzyslakie ishiejqcych oprąy, ośtietle iowych nie jest możliwe' Obołiqzujqce przepisy
CNBOP ząkąZujq dokladanią modtłlóv, ąwaryjnych tlo opraw, ponie.ł.lż nie będq posiadać
certyfikatu' I| chv,ili obecnei dla każdej oprały ąwafyjńej moduł awąrriny montowąny jest
na etapie produkcji. "
odpow!ę4Ł
Uwzględniając uwagę w)'konawc}' z Programu funkcjonalno - uż)'tkowego (PFU) wykreśla
się pkt 9 o następującej treści:

''9' Wyko]1uo*ca musi doko11ąć modemizącji oświetleni.r, aby spełniało ono wymaga-
ńia 2 zakresu ochrony pPoź' (ośvietlenie ev,akuacyjne) i 

'|ykonąć 
projekt i, ty za-

h-esie' Modernizacja oś1,ietle ia mą ząpe'n'nić ząhezpiecze ie oświetlenią nie-
zi)łoczhie, dutomątlcznie i ną wyD1algą11y przepisatfii czas ''| pfzypądku ąy'..łrii zari-
ląnią ()śłiellenią podstąll1ovego zgodnie Z obowiqzująqrki normąmi Dla oświetle-
nią awaryjnego ale4l,ykor4stać istniejqce opruuy oh|,ietlehioie' ofaz zamonto-
iąć kierunko\\,e znaki bezpieczeńshła Ż pod'||^ietląnym piktogfafuel i modułem
ąvąryjnym'

Pltanie:

',- Ćzęść B - ssP czy i'rtniejqce c.uiki ?poż' są czujkqmi izotopo\łymi?''
Odpalr9dz:
Tak' to są czujki izotopowe i muszą być przekazane do utylizacji do wyspecjalizowanego
zirk laclrr un ieszliod] irł'ianiir odpadórr' pr'o nr ienio1!Vórczych '

Ptanie:

',- 
czy podana wymagana p.ędliość konweltelów j ęst poprawna? Czy lnwęstorowi nie chodzi-

ło o prędkość 10 Gb/s lub lGbA?"
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odpa!4ędŹ
Zgodnie Ż PFU, wykonawca zobowiązany jest zagwarantowaó plzepustowość pasma 10 Gi-
gabit na sekundę.

P\.tanie:

,.Jakiego lypu na być okąblowanie LAN CAT'ó,4?(UTP, srP)? ''

odpoytędą
Gwarancją uzyskania palametru przepustowość pasma 10 Gigabit na sekundę jest końcowe
lłykonanie pomiarów technicznych dla kazdej linii sieci LAN' Szczegóły pomiarów zostĄ
zawańę w PFU. Z uwagi na możliwe zakłócenia e]ektlostatyczne powinny być zastosowanę
linie min. kat. 6^ STP.
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