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Ełk, dnia 11.01.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Nr sprawy: O-ZP.271.67.2017
dot:

REWITALIZACJA

I

ZAGOSPODAROWANIE

TERENU

EŁCKIEJ

KOLEI

WĄSKOTOROWEJ NA POTRZEBY MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU – ETAP II –
PARK ODKRYWCÓW KOLEI
W związku z zapytaniami
odpowiedzi:

Wykonawcy z dnia 27.12.2017 r. udzielamy następujących

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający posiada i udostępni na stronie internetowej przedmiary robót, o których mowa w
SIWZ-ie dział III pkt. 1.2. Jednocześnie, zgodnie z zapisami w SIWZ-ie dział XV, Wykonawca
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia
Zamawiającemu kosztorysów ofertowych - udostępnienie przedmiarów przez Zamawiający w sposób
istotny ułatwi prawidłowe sporządzenie oferty w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie udostępni posiadanych przedmiarów robót. Kalkulację należy oprzeć według własnej
wyceny.
W związku z zapytaniami
odpowiedzi:

Wykonawcy z dnia 28.12.2017 r. udzielamy następujących

Pytanie na 1
Proszę o wskazanie na PZT parkingów z Etapu 3 strefa A przewidzianych do realizacji w etapie 2.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Parkingi znajdują się przy projektowanym budynku muzeum od strony wschodniej.
Pytanie na 2
Czy powierzchnie bezpieczne placów edukacyjnych przyjęte w opracowaniu odpowiadają wielkości
projektowanych urządzeń edukacyjnych? Proszę o sprecyzowanie opisu urządzeń edukacyjnych o
szacunkowe wymiary, użyte materiały i inne.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Urządzenia należy montować na projektowanych placach z nawierzchnią bezpieczną z zachowaniem
wytycznych producenta urządzeń edukacyjnych i normy PN-EN 1177. Opis urządzeń zawarty został w
załączniku do SIWZ projekt zagospodarowania „Urządzenia edukacyjne”.
Pytanie nr 3
W opisie technicznym do projektu wykonawczego umieszczono zapis odnośnie urządzeń terenowych i
elementów edukacyjnych: „szczegółowe projekty i specyfikacje urządzeń będą objęte osobnym
opracowaniem leżącym po stronie Muzeum Historycznego w Ełku" natomiast w SIWZ znajduje się
zapis, że dokumentację wykonawczą ma sporządzić Wykonawca, proszę o wskazanie kto ma
sporządzić dokumentację, oraz co z prawami autorskimi i patentowymi do w/w urządzeń i elementów
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edukacyjnych. Równocześnie Wykonawca wnosi o umieszczenie we wzorze umowy terminów i
sposobu prowadzenia uzgodnień w zakresie powyższych elementów.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Dokumentację wykonawczą sporządza Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie
przewiduje zmian umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 4
Zakres zamówienia obejmuje ,wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, fi. oznakowanie poziome
i pionowe" czy Zamawiający dysponuje projektem oznakowania lub projektem organizacji ruchu?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie dysponuje stałą organizacją ruchu. W zamówieniu należy przewidzieć oznakowanie
poziome i pionowe miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. linie oddzielające
miejsca postojowe, oznakowanie pionowe i poziome miejsc dla niepełnosprawnych.
Pytanie nr 5
Wykonawca ma przedstawić w dokumentacji wykonawczej atesty (certyfikaty wbudowanych
materiałów, czy zakres zadania obejmuje również proces uzyskania atestów i certyfikatów dla
urządzeń terenowych i elementów edukacyjnych? Jeżeli tak, jakich dokumentów będzie wymagał
Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 5
Tak, Zamawiający będzie wymagał deklaracji producenta urządzeń terenowych na zgodność z
obowiązującym prawem, np. z normą PN-EN 1176.
W związku z zapytaniami
odpowiedzi:

Wykonawcy z dnia 03.01.2018 r. udzielamy następujących

Pytanie nr 1
Czy kanalizacja kablowa pierwotna (podstawowa) wraz ze studniami kablowymi jest wykonana na
całym odcinku od obecnej lokalizacji w pomieszczeniu biurowym, które będzie przeznaczone na
pełnienie funkcji garażu, do nowej lokalizacji w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej w piwnicy
budynku głównego Muzeum? Czy też powinna być ona przedmiotem wyceny? Jeśli należy ją
wycenić, prosimy o podanie informacji na to pozwalających.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Na w/w odcinku Zamawiający dysponuje kanalizacją teletechniczną – rura ø110. Zamawiający nie
gwarantuje jej drożności i ewentualne udrożnienie leży w gestii Wykonawcy.
Pytanie nr 2
W celu dobrania zewnętrznego złącza optycznego prosimy o informację na ile spawów i ile
wyprowadzeń kabla powinna być przewidziana zewnętrzna mufa światłowodowa.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Należy przewidzieć zewnętrzne złącze optyczne o pojemności 144 spawy i minimum 5 wyprowadzeń
kabla.
Pytanie nr 3
W ramach zadania wykonawca powinien dostarczyć przełącznik z 4 słotami SFP. W materiałach
przetargowych brak informacji czy do wyceny należy przewidzieć również moduły SFP? Jeżeli tak to
prosimy o podanie ilości i parametrów, bądź przykładowego typu modułu.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Należy dostarczyć 4 wkładki SFP 1000 Mb/s jednomodowe WDM.
Pytanie nr 4
Jaka będzie maksymalna odległość instalowanych kamer od przełącznika?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Maksymalna odległość kamer od przełącznika nie przekroczy 90 m.
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Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:
1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
2. zmienia się termin składania ofert i wyznacza go do dnia 19.01.2018 r. do godz. 09:00 oraz zmienia
się termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 19.01.2018 r. na godz. 10:30.

Podpis
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbański
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