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WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia:

ODPOWTEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY

Sprawa: rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w budynku biurowym typtt LIPSK

Zamawiający informuje, że na podstawie ar1. 38 rrst. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r'

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 , z póżn' zm.) do zamawiającego
zostały wniesione pytania.

,, l. Wykonawca na IV p ma połoŻyć przewód kaL 7 oraz zainstalować gniazda kat. 6a.

Zamawiajqcy wymaga w opisie testów dla kat' 7. Dla gniazd 6a pomiary nie będq po-
myślne.
2. Proszę o rysunki kondygnacji i ząznaczenia miejsca lokalizacji gniazd' rozdzielni i szaJ'
kłosowych.
3. Czy na calym korytarzu sq sufity podwieszane?
1. Czy można korzystać z istniejqcych listew? "

Zamawiający wyjaśnia zgodnte z ar1. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych:
Ad. 1. Zamawiający zaakceptuje wyniki pomiarów dla sieci LAN kat. 6a.

Ad. 2. Nie, zamawiający nie ma dokumentacji projektowej związanej z prowadzonym re-

montem i inwestycją. Rozdzielnie i szafy krosowe znajdi1ą się na kondygnacjach, na któ-
rych prowadzone są działania. Na IV piętrze w pomieszczeniu 428a, na parteIze w serwe-

rowni. Gniazdka mają zostać rozmieszczone zgodnie ze sztuką w porozumieniu z zama-
wiającym w ilościach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. W załączeniu podaje_

my rzuty pafieru i IV p, aktualne w zakresie przedmiotu umów.
Ad. 3. Tak, na kor1.tarzach na IV p. i na parterze są sufity podwieszane.
Ad. 4. Nie, na\ezy przyjąć' Źe w pomieszczeniach nie ma listew.

Zamawiający nie przedłuza terminu składania ofert.
Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zanrówienia i będą
one stanowić integralną j ej częśó.
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