
                                                               
 

 

 

WORD/DO/2300/2/17       Łódź dn. 26.09.2017r. 

 

 

PYTANIA - ODPOWIEDZI 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi  

w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” WORD/DO/2300/2/17 wpłynęły pytania od Wykonawcy: 

 

1. W programie funkcjonalno-użytkowym podano warunki podstawowe dla sieci IT:  

„Ilość gniazd dla pomieszczenia jednoosobowego to dwie pary, po 4 gniazda, dla pomieszczeń 

większych min 6 gniazd (w uzgodnieniu z Zamawiającym).” natomiast w dalszej części PFU 

znajduje się zapis: „Do każdego pokoju, salki każdego piętra (gniazda RJ45 w pokojach) 

projektuje się doprowadzenie uzgodnionej na etapie projektu ilości skrętek UTP 4x2x0,5 kat. 7A z 

pomieszczenia serwerowni (minimum 4 skrętki na każde 10 m2 powierzchni).” Prosimy  

o odpowiedź na pytania: 

a.  Czy Zamawiający ma na myśli dwie pary (czyli cztery zestawy), każdy po 4 gniazda (moduły 

RJ45?) na każde pomieszczenie?  

Odpowiedź: Tak, jak w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). 

b. Prosimy o wyjaśnienie jaką łączną ilość modułów RJ45 przyjąć dla pomieszczenia 

jednoosobowego a jaką dla pomieszczeń większych.  

Odpowiedź: Należy przyjąć 4 moduły i analogicznie wg m2 dla większych pomieszczeń. 

c. Jaką ilość modułów RJ45 oraz gniazd 230V przyjąć na 1 stanowisko egzaminacyjne w Sali 

egzaminacyjnej nr 3 (44m
2
)? 

Odpowiedź:: Należy przyjąć min. 2 moduły i analogicznie wg m2 dla pomieszczenia. 

  

2. W programie funkcjonalno-użytkowym podano warunki podstawowe dla sieci IT:  

„Instalacje CCTV powinny być wykonane z kabli ethernet kat. 6. Pokrycie wizyjne uzgodnić 

należy z Zamawiającym.” 

a. Prosimy o zdefiniowanie pokrycia budynku kamerami CCTV – czy wystarczy pokrycie 

Odpowiedź:: Tak, należy zaprojektować w/w w zakresie budynku 

b. Czy też Zamawiający wymaga instalacji kamer w pokojach?  

Odpowiedź: Nie wymaga w pokojach. 



c. Jeżeli kamery mają być również zamontowane w pokojach prosimy o wskazanie, w których. 

Odpowiedź: Nie wymaga w pokojach. 

  

3.  W programie funkcjonalno-użytkowym podano warunki podstawowe dla sieci IT: 

„Należy zaprojektować kompleksowy system alarmowy, przyzywowy, kontroli dostępu  

i automatyki. Powinna powstać lista elementów, i obszarów aktywnego nadzoru, parametry 

czujek, pomieszczeń z kontrola dostępu(karty, kody), centrala alarmowa musi wspierać 

podstawową automatykę do obsługi dostępu w parametrach godzinowych i podstawowej logiki 

dla elementów systemu (drzwi, bramy itd.)” 

Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia mają zostać objęte systemem kontroli dostępu  

z określeniem czy ma to być kontrola jednostronna czy dwustronna.  

Odpowiedź:: Należy zaprojektować jak zapisano w PFU – przyjąć system kontroli dwustronnej. 

 

 


