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Częstochowa, dnia 10 sierpnia 2017 roku 
WT.2370.21.8.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.21.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Wykonanie 
kampusowej sieci światłowodowej na podstawie posiadanego projektu oraz zaprojektowanie  
i wykonanie światłowodowej sieci kampusowej między budynkami Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie”. 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.21.2017, pn. „Wykonanie kampusowej sieci światłowodowej na podstawie posiadanego projektu 
oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci kampusowej między budynkami Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję 
treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia 
1. W załączonym projekcie zaproponowano 

rozwiązanie KRONE TrueNET. Ponieważ 
system KRONE TrueNET już nie jest 
oferowany (firma KRONE i marka nie istniej) 
czy zamawiający wyraża zgodę na złożenie 
oferty w systemie równoważnym MMC ? 
System MMC jest dystrybuowany przez firmę 
C&C Partners  Sp z o.o. która wcześniej 
zajmowała się okablowaniem KRONE 
TrueNET i udzielała gwarancji systemowej. 
W przypadku MMC również może być 
udzielona 20 letnia gwarancja niezawodności 
systemu. 

Zgodnie z oświadczeniem projektanta, w związku z faktem, iż 
system KRONE TrueNET nie jest już oferowany, 
Zamawiająca informuje, iż wszędzie tam, gdzie system ten 
został wskazany w dokumentacji Zamawiającej, należy uznać 
za prawidłowy system równoważny, który zastąpił system 
KRONE TrueNET, tj. system Multimedia Connect (MMC) 
lub równoważny do niego, zgodnie z pkt. 14.29 oraz 14.30 
SIWZ. 

2. Ze względu na fakt, że dostarczony podkład 
mapowy utracił ważność uzgodnienia ZUD  
(protokół 1068/08  ZUD z dnia 8 grudnia 
2008) należy wykonać nową mapę do celów 
projektowych, której wykonanie wraz z 
uzgodnieniem  ZUD może sięgnąć dwóch 
miesięcy (obciążenie Wydziału Geodezji 
Urzędu Miasta Częstochowy dużą ilością 
zleceń).  
Czy inwestor dopuszcza wydłużenie terminu 
o czas projektowy na podstawie 
udokumentowanych terminów urzędowych 
uzyskania mapy i uzgodnienia ZUD? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji 
zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. 
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3. Ponieważ w pracach ziemnych związanych z 
budową kanalizacji teletechnicznej dla 
pewnych etapów technologicznych istotne 
znaczenie mają warunki pogodowe (np. 
zagęszczanie gruntu szczególnie pod 
nawierzchniami stałymi). Czy istnieje 
możliwość wydłużenia terminu oddania 
inwestycji w przypadku niesprzyjających 
warunków pogodowych (np. długotrwałe 
opady deszczu/śniegu powodujące 
niestabilność gruntu, temperatury zbyt niskie 
dla zgodnego z normami i zasadami sztuki 
układania/wciągania/wdmuchiwania 
światłowodu)? 

Zgodnie z §15 ust. 1 pkt 1) lit. b) Projektu umowy: 
„Zamawiająca dopuszcza możliwość zmiany umowy w 
zakresie i na określonych poniżej warunkach: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana 
ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego 
zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: 
a) (…) 
b) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 
robót, klęsk żywiołowych (…)”  

4. W związku z rozwojem technologicznym w 
stosunku do daty opracowania projektu, czy 
inwestor dopuszcza zastosowanie zamiast 
kanalizacji wtórnej fi 32mm, kanalizację 
wtórną opartą o mikro-kanalizację  np. fi 
12mm i mikrokable, co pozwala efektywniej 
wykorzystać przekrój kanalizacji? 

 Zgodnie z oświadczeniem projektanta oraz rozwojem 
technologii, Zamawiająca dopuszcza zastosowanie kanalizacji 
wtórnej w oparciu o mikro fi 12 lub 14 mm oraz zastosowanie 
mikrokabli światłowodowych.  
W przypadku prowadzenia mikrokabli w budynkach, należy 
zastosować mikrorury uniepalnione typu FP i uszczelnić 
wyjście mikrokabla złączkami wodo i gazoszczelnymi.  

5. Czy złącza/adaptery/pigtaile światłowodowe 
w przełącznicach mają być typu SC\PC, 
SC\APC lub innego typu? 

W związku z rozwojem technologii, Zamawiająca dopuszcza 
złącza/adaptery/pigtaile światłowodowe w przełącznicach 
zarówno typu SC/PC jak i SC/APC. 

6. W związku z zamieszczeniem omyłkowo na stronie internetowej Zamawiającej www.cspsp.pl, w załączniku 
1.1 do SIWZ pliku stanowiącego przedmiar, Zamawiająca informuje, iż prawidłowym oraz obowiązującym 
przedmiarem robót do niniejszego postępowania jest dokument stanowiący załącznik nr 1.2 do SIWZ, tj. plik  
o nazwie „przedmiar_swiatlowod.pdf”. 
W związku z powyższym, Zamawiająca usuwa z załącznika 1.1 do SIWZ plik o nazwie „Przedmiar.pdf” oraz 
zamieszcza na stronie internetowej poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ. 

   
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.   
W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień  
i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl w zakładce „zamówienia 
publiczne”) upublicznia poprawiony Załącznik nr 1.1 do SIWZ ,,Formularz ofertowy”. 

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, ulega zmianie termin składania oraz 
otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 18.08.2017 r. godz. 9:30. 
Termin otwarcia ofert: 18.08.2017 r. godz. 10:00 

   
 

         KOMENDANT 
       Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
         w Częstochowie 
                    /-/ 

  mł. bryg. mgr Piotr Placek 
 
           
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


