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z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 40 68,  

sekretariat@luks-sroda.pl www.luks-sroda.pl 

 
Środa Wielkopolska, 27 listopada 2020 r. 

 

Postępowanie nr LUKS/18/2020 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie 

instalacji alarmowej i monitoringu w budynku socjalno-biurowym i warsztatowo-garażowym w ramach 

zadania pt. „ Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą”.  

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo Zamówień Publicznych ( dalej 

PZP ), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający podaje treść pytań 

Wykonawcy wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1  

Czy zakres robót obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w pełnym zakresie 

dokumentacyjnym ? 

Odpowiedź: 

Zakres robót obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w pełnym zakresie dokumentacyjnym. 

 

Pytanie 2 

Czy wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV obejmuje tylko kamery zewnętrzne  nr 0.6, nr 0.8, nr 0.9, 

nr 0.14, nr 0.17, nr 0.20, nr 0.22, nr 0.25 oraz wewnętrzne nr 0.10, nr 0.11, nr 1.1, nr 1.2 ? 

Odpowiedź: 

System monitoringu wizyjnego CCTV obejmuje tylko kamery zewnętrzne nr 0.6, nr 0.8, nr 0.9, nr 0.14, nr 0.17, nr 

0.20, nr 0.22, nr 0.25 oraz wewnętrzne nr 0.10, nr 0.11, nr 1.1, nr 1.2 ?. 

 

Pytanie 3 

Czy wykonania okablowania dla obu systemów w zakresie tylko montowanych urządzeń o których mowa jest 

powyżej ?  

Oraz prośbę o przesłanie nam plików oznaczonych E-01, E-02, E-03 w formacie DWG(AutoCad). 

Odpowiedź: 

Wykonanie okablowania obejmuje: 

a/ pełen zakres systemu sygnalizacji włamania i napadu objęty dokumentacją, 

b/ pełne zakres systemu monitoringu wizyjnego CCTV obejmujący kamery zewnętrzne nr 0.4,  

     nr 0.5, nr 0.6, nr 0.7, nr 0.8, nr 0.9, montowane na budynku socjalno-biurowym z tym, że  

     okablowanie pod kamery nr 0.4, nr 0.5, nr 0.7 należy wyprowadzić na elewację budynku i  
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     zakończyć puszką hermetyczną, a okablowanie pod kamery nr 0.6, nr 0.8, nr 0.9 należy  

     podłączyć do kamer,    

c/ pełen zakres systemu monitoringu wizyjnego CCTV obejmujący kamery wewnętrzne  

     nr 0.10, nr 0.11, nr 1.1, nr 1.2, objęty dokumentacją, 

d/ częściowy zakres systemu monitoringu wizyjnego CCTV obejmujący tylko kamery  

     zewnętrzne nr 0.14, nr 0.17, nr 0.20, nr 0.22, nr 0.25, montowane na budynku garażowo- 

     warsztatowym.  

 

Podłożem pod kamery zewnętrzne na budynku socjalno-biurowym jest styropian gr. 15cm wykończony tynkiem 

strukturalnym mocowany do cegły POROTHERM gr. 25cm. 

Podłożem pod kamery zewnętrzne na budynku garażowo-warsztatowym jest styropian gr. 5cm wykończony 

tynkiem strukturalnym mocowany do wieńca żelbetowego gr 25cm. 

  

Pytanie 4 

Proszę o odpowiedź czy uprawnienia naszego kierownika budowy spełniają Państwa oczekiwania? 

W siwz napisano: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności telekomunikacyjnej wraz z przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Odpowiedź: 

Warunek udziału w postępowaniu został określony w Rozdziale V punkt 2.3.1 SIWZ. 

Warunek w tym zakresie zostaje spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem robót 

posiadającym uprawnienia budowlane do  kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej wraz z 

przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem VII pkt 6 lit. b) SIWZ, 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

Żadne inne dokumenty nie są w postępowaniu wymagane. 

 

Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę, iż przesłane zaświadczenie PIIB nie posiada aktualnej daty ważności. 

     

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- pliki E-01, E-02, E-03 w formacie DWG(AutoCad). 


