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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. 
Czy projekt budowlany będzie dostępny w wersji edytowalnej. Czy zamawiający posiada prawa autorskie do jego dalszego wykorzystania.
Odpowiedź. 
Projekt budowlany będzie dostępny w wersji edytowalnej po podpisaniu umowy. Zamawiający posiada prawa autorskie do dalszego wykorzystania projektu.

Pytanie 2. 
Czy inwestor dysponuje warunkami przyłączenia do miejskiej sieci szerokopasmowej?
Odpowiedź. 
Należy wykonać przyłącze światłowodowe kablem jednomodowym 12 włóknowym  w rurze ochronnej z istniejącej studni nr 1 znajdującej się przy obiekcie Dermatologii (zgodnie z poniższym rysunkiem). Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną przekazane wykonawcy projektu na etapie realizacji dokumentacji.
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Pytanie 3
Czy inwestor określi założenia sieci strukturalnej (np. ilość i lokalizacja gniazd komputerowych i telefonicznych?)
Odpowiedź. 
Założenia sieci strukturalnej podano w załączonym do SIWZ Projekcie Budowlanym. Projekt sieci strukturalnej należy wykonać zgodnie z normą: PN-50173-1 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego” z marca 2004 r. W normie tej podane są wymagane ilości gniazd RJ45 na jednostkę powierzchni obiektu. Z uwagi na charakter docelowy obiektu,  który ma służyć celom edukacyjno- wystawienniczym proszę przewidzieć pewną nadmiarowość gniazd  RJ 45 na salach wystawowo-edukacyjnych tak aby zapewnić  elastyczność sieci i możliwość łatwej konfiguracji wystaw.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 listopada 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w sali 257.




