
 

 

 

 BZP.2412.32.2019.GK       Wrocław, 16.01.2020 r. 

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 
 
 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2412.32.2019.GK prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz zrealizowanie adaptacji i remontu pomieszczeń w budynku 
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 21, na 
potrzeby Muzeum Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych.” 

 
Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi  

w trybie art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść Ogłoszenia w trybie art. 12a ustawy Prawo 

zamówień publicznych - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). 

 

Zwracam się z prośba o doszczegółowienie wymagań dotyczących instalacji niskoprądowych 

opisanych w wymogach zawartych w PFU.  

 
Pytanie 1  
Zgodnie z OPZ gabloty należy wyposażyć m.in. w ochronę przed kradzieżą oraz przed 

pożarem. Wg. Koncepcji PFU instalacje SAP będą obejmować jedynie przesunięcie istniejących 

czujek. Czy czujki SAP chroniące pomieszczenie Zamawiający uzna za spełnienie warunku 

ochrony gablot przed pożarem ? Proszę o podanie wymaganego sposobu ochrony gablot przed 

pożarem. 

 

Odpowiedź 1 
Zabezpieczenie gablot przed pożarem musi być zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w 

dokumentach wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dokładny zakres 

zabezpieczenia przed pożarem pomieszczenia i samych gablot ustali Wykonawca na etapie 

projektowania spełniając wymogi zawarte w dokumentach wymienionych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie 2  
Proszę określić standard ochrony przed kradzieżą, czy należy zainstalować nowy system 

sygnalizacji włamania i napadu czy należy rozbudować system istniejący ? 

 
Odpowiedź 2 
Wykonawca zobowiązany będzie spełnić standardy zabezpieczenia przed kradzieżą zgodnie z 

regulacjami prawnymi zawartymi w dokumentach wymienionych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. Dokładny zakres zabezpieczenia przed kradzieżą ustali Wykonawca na etapie 

projektowania spełniając wymogi zwarte w dokumentach wymienionych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. Jeżeli po analizie dokumentów na etapie projektowania Wykonawca dojdzie do 

wniosku, że należy zastosować system sygnalizacji włamania i napadu, to wykona nowy 

system wyłącznie na potrzeby pomieszczenia Muzeum  Człowieka. 



 

 

Pytanie 3  
Proszę o podanie typu istniejącego system SSWiN oraz jakie są możliwości jego rozbudowy. 

 

Odpowiedź 3 
Jeżeli po analizie dokumentów na etapie projektowania Wykonawca dojdzie do wniosku, że 

należy zastosować system sygnalizacji włamania i napadu, to wykona nowy system wyłącznie 

na potrzeby pomieszczenia Muzeum  Człowieka. 

Pytanie 4  
Wg. Koncepcji PFU wytyczne dla instalacji teletechnicznych i siec LAN zostały opisane w 

sposób: „Instalacje teletechniczne i sieci logicznej – wg. odrębnego opracowania”. Proszę o 

udostępnienie ww. „odrębnego opracowania”, w którym jest opis wymagań dla instalacji 

teletechnicznych i sieci logicznej. 

 
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie posiada „odrębnego opracowania” dla instalacji teletechnicznych i sieci 

logicznej. Wszystkie wymagania dotyczące tych instalacji zostały zawarte w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie 5  
Proszę o podanie typu systemu telewizji przemysłowej do rozbudowania oraz ilość 

dodatkowych kamer jakie można podłączyć do istniejącego systemu. 

 

Odpowiedź 5 
W budynku funkcjonuje system telewizji przemysłowej oparty na rejestratorze NOVUS DVR 

1630 16-portowym, z czego 9 kanałów jest wykorzystanych. 

Pytanie 6 
Proszę o określenie standardu i funkcji do zrealizowania przez urządzenia sterujące systemem 

muzealnym (zał. nr 8 mówi o „Dostawa i montaż instalacji i urządzeń sterujących systemem 

muzealnym”) 

 

Odpowiedź 6 
Wszystkie dane dotyczące urządzeń sterujących systemem muzealnym zostały zawarte w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W punkcie INSTALACJA ELEKTRYCZNA I STERONANIE 

ZAPALANIA GABLOT (odtwarzanie nagranego komentarza i synchroniczne z komentarzem 

zapalanie oświetlenia gablot). 

Pytanie 7 
Proszę określić parametry instalacji komputerowej, klasę i kategorię okablowania, czy i gdzie 

należy zainstalować szafę oraz w jakie urządzenia aktywne należy zainstalować w szafie LAN. 

 
Odpowiedź 7 
Zgodnie z zapisami podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonana siec komputerowa 

ma być kategorii 6A. Decyzja, czy i ewentualnie gdzie należy zastosować szafę oraz jakie 

powinno być jej wyposażenie będzie należała do Wykonawcy na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektowej. 

 
 



Pytanie 8 
Proszę o podanie typu systemu kontroli dostępu (SKD) jeżeli jest zainstalowany w obiekcie 

oraz wskazanie co należy objąć systemem SKD. 

 
 
 
Odpowiedź 8 
System kontroli dostępu SKD należy wykonać tylko i wyłącznie na potrzeby pomieszczenia 

Muzeum Człowieka jako odrębny system, który obejmie jedynie przebudowywane 

pomieszczenie. 

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym. 

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

- termin składania ofert – 27.01.2019 r.– do godz. 10:00; 
- termin otwarcia ofert –  27.01.2019 r. – godz. 10:30. 
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