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Łódź, dnia 21.08.2017 r. 
 
 
ZIM-DZ.3322.28.2017               

               WYKONAWCY 
                                                         
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 
 
 

Przebudowa i rozbudowa budynków filii bibliotecznej nr 14 i nr 25  Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika z  podziałem na 2 części w trybie 

zaprojektuj i wybuduj 

Nr sprawy ZIM-DZ.3322.28.2017 
   
I.  Na podstawie art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm), dalej zwaną „Ustawą” – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
odpowiedzi: 
 
 
Pytanie 1: 

Prosimy o podanie aktualnej zamówionej mocy prądu elektrycznego zasilającego budynek 
biblioteki. 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z istniejącymi umowami przyłączeniowymi moc umowna oraz przyłączeniowa dla 
budynku filii bibliotecznej numer 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. 
Stanisława Czernika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 wynosi 12 k W, natomiast dla filii 
bibliotecznej numer 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika 
przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 15 wynosi 9 kW. 
 
 
Pytanie 2: 

Prosimy o podanie aktualnej lokalizacji miejsca zasilania elektrycznego budynku biblioteki. 

 
Odpowiedź: 
Lokalizację szafki elektrycznej wewnętrznej podano na rysunku inwentaryzacji. Lokalizacja 
miejsca zasilania przedstawiona jest na mapie zasadniczej – zgodnie  z  załącznikiem  1  dla  
filii bibliotecznej numer 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława 
Czernika przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz załącznikiem 2 dla filii bibliotecznej  
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numer 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika przy                   
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 15. 
 
 
Pytanie 3: 

Prosimy o uszczegółowienie ilości punktów sieci LAN i infrastruktury teletechnicznej. 

 
Odpowiedź: 
Należy przewidzieć zestawy PL (Punkt Logiczny, składający się z: 2xRJ-45 kat. 6e, 2x 2P+Z 
’DATA’), na każde 10m² powierzchni pomieszczeń  tj. sala ekspozycyjna, czytelnia, sala 
spotkań, dodatkowo należy przewidzieć w pokojach biurowych n+1 zestawów gniazd typu 
PL, gdzie n – ilość stanowisk komputerowych w danym pomieszczeniu. Należy również 
przewidzieć zestawy gniazd AP do obsługi sieci Wi-FI w sposób umożliwiający pokrycie 
sygnałem całego obiektu. Lokalizacja gniazd do ustalenia na etapie wykonawstwa. 
 
 
Pytanie 4: 

Czy przy każdym stole w czytelni ma być zamontowane gniazdo LAN ? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią do pytania 3. Lokalizacja gniazd do ustalenia na etapie 
wykonawstwa. 
 
 
Pytanie 5: 

Ile gniazd sieci LAN ma być zamontowanych w pomieszczeniach administracyjnych? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią do pytania 3. Lokalizacja gniazd do ustalenia na etapie 
wykonawstwa. 
 
 
Pytanie 6: 

Czy elementy aktywne (switche itp. ) wchodzą w zakres dostawy ? 

 
Odpowiedź: 
Tak. Należy przewidzieć wszystkie elementy gwarantujące prawidłowe działanie sieci, w tym 
switch’e, patch-panel’e, patchkordy, Access Pointy sieci WI-FI za wyjątkiem Routera klasy 
UTM będącego w zakresie innego postępowania. Zgodnie z powyższym i z treścią Programu  
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Funkcjonalno Użytkowego w zakresie robót wchodzą kategorie opisane kodami CPV: 
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa oraz 32420000-3 Urządzenia sieciowe. 
 
 
Pytanie 7: 

Czy aparaty telefoniczne wchodzą w zakres dostawy ? 

 
Odpowiedź: 
Nie, aparaty telefoniczne nie wchodzą w zakres dostawy. 
 
 
Pytanie 8: 

Czy projektory multimedialne ekrany i system nagłaśniający wchodzą w zakres dostawy? 

 
Odpowiedź: 
W zakresie dostawy znajdują się ekrany projekcyjne. Projektory oraz system audiowizualny 
nie jest w zakresie dostawy. 
 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
udzielonych wyjaśnień. 
 
 
 
                                                                                                            DYREKTOR 
                                                                                        ZARZĄDU INWESTYCJI  MIEJSKICH 
 
                                                                                                            Grzegorz Nita 

           /podpis nieczytelny/                                                             

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – lokalizacja miejsca zasilania dla filii numer 14 
2. Załącznik nr 2 – lokalizacja miejsca zasilania dla filii numer 25       

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Martyna Włodarczyk 
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych  
tel.: 42/272-64-62 


