1.

Czy zamawiający może określić jaki przewód jest stosowany do obecnego czytnika KD w windzie i
czy obecny kontroler znajduje się w miejscu dostępnym do którego można się dostać bez
konieczności wyłączania windy z eksploatacji.
Odp. Przewód jest dedykowany do tego rodzaju urządzeń. Istnieje możliwość wyłączania z
eksploatacji windy na czas prac.

2.

Po czyjej stronie jest doprowadzenie drzwi do takiego stanu by mogły pracować z SKD mam na
myśli:
Wymianę zamków z rolkowych na zamki przystosowane do współpracy z ryglem.
Odp. Nie ma zamków rolkowych.
Wymianę klamek jeśli takie są na obiekcie na gałki (ile sztuk) lub sztaby (ile sztuk).
Odp. Po stronie Wykonawcy w ilości nie większej niż 10 szt.
Czy zamawiający wymaga montażu dodatkowych samozamykaczy jeśli drzwi nie są wyposażone w
takie urządzenie a zamawiający wymaga by drzwi samoczynnie się zamykały (ile sztuk).
Odp. Nie wymaga.
Po czyjej stronie jest przygotowanie sieci internetowej w obiekcie potrzebnej do realizacji zadania
(nie mówimy o przygotowaniu instalacji tylko o wydzieleniu adresów oraz innych potrzebnych
konfiguracji sieci a budynkach w których będzie instalowany lub modernizowany SKD ).
Odp. Po stronie Zamawiającego.

a.
b.
c.

3.

4.

Co zamawiający miał na myśli odpisując na pytanie nr.3 z dnia 14.01.2019
Odpowiedź: Przycisk otwarcia umieszczony w tabeli jest to przycisk otwierania drzwi z sekretariatu
wydziału jest to przycisk monostabilny.
Pytanie moje ile sztuk drzwi mają być otwierane przez owy przycisk z sekretariatu oraz jaka jest
odległość pomiędzy sekretariatem a drzwiami, jaką funkcję sterowania zamawiający miał na myśli
stosując zapis w odpowiedzi przycisk monostabilny. w sekretariacie.
Odp. Przycisk typu „dzwonkowy”.
5. Czy zamawiający przewidział w szczegółowym wykazie zadań w kolumnie uzupełnienie koryt (mb)
wymianę istniejących przewodów (obecny SKD) z przewodów 5kat na 6kat jeśli będzie taka
potrzeba dodatkowego okablowania.
Oraz zasilanie urządzeń SKD w odpowiedzi na pytanie nr.4 z dnia 14.01.2019r zamawiający
odpisuje Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce podłączenia, które nie powinno być oddalone
więcej niż 10 m.
jeśli będzie potrzeba wykonać okablowanie stosując koryta instalacyjne
Odp. Wymagane jest ułożenie przewodu z korytem pomiędzy miejscem instalacji puszki
elektrycznej 230V AC 50Hz rozdzielającej a wskazanym miejscem instalacji zasilacza.
Zamawiający nie przewiduje wymiany przewodów UTP kat. 5 na kat 6. Długości przewodów i
koryt podane w tabeli są orientacyjnie.
6. Czy zamawiający może określić typ i rodzaj obecnie stosowanych czytników oraz kontrolerów miło
będzie gdy zostanie podana wersja oprogramowania.
Odp. Są to kontrolery Satel ACCO-KP-PS. Najstarsze 2 szt. zamontowane były w lipcu 2011
roku. Pozostałe montowane były około 3 lat temu.

7. Czy w przypadku problemów z migracją użytkowników ze starego systemu firmy UNICARD do
nowego systemu ACCO zamawiający obciąży kosztami wykonawcę za ponowne dodawanie
użytkowników do nowego systemu ACCO. Chyba że zamawiający posiada plik z użytkownikami i w
jakim formacie który może przekazać wykonawcy nowego systemu lub samodzielnie go wgrać do
nowego SKD. Nadmieniam że systemy są różnych producentów i może być problem z
przeniesieniem użytkowników z istniejącego systemu UNICARD do ACCO.
Odp. Migrację użytkowników wykona Wykonawca. Zamawiający zapewni dostęp do aplikacji i
bazy UNICARD.
8. Czy w przypadku nagłym brakiem możliwości dostępy do danych pomieszczeń spowodowanych
nieobecnością pracownika, spotkaniem służbowym itp. Leżącym po stronie zamawiającego a
wiąże się to z przemieszczeniem wykonawcy z całym sprzętem w inną część budynku i ponownym
powrotem czy zamawiający uwzględni ten przemieszczanie przypadku przedłużenia w terminu
wykonania zadania.
Odp. Dla uniknięcia takich sytuacji musi zostać stworzony harmonogram zadań, zamawiający
nie przewiduje przedłużenia terminu odbioru.
9. Czy zamawiający wskaże i udostępni bezpłatnie pomieszczenie do przechowywania sprzętu
wykonawcy by ograniczyć czas znoszenia i wynoszenia sprzętu oraz materiałów.
Odp. Zamawiający udostępni przestrzeń w zamykanych pomieszczeniach do pozostawienia
narzędzi i materiałów.
10. Związku z pytaniami proszę o zmianę terminu składania ofert z 16.01.2019r na 17.01.2019r
Odp. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
11. Proszę o informację do jakich celów zamawiający przewiduje zastosowanie zasilaczy określonych w
sztukach w szczegółowym wykazie zadań zapytanie kieruję w celu określenia parametrów
wydajności prądowej każdego zasilacz oraz doboru napięcia.
Odp. Parametry zasilaczy podane zostały w załączniku. Wykonawca wymieni zasilacze i
akumulatory 12V DC 7 Ah w istniejących kontrolerach. Można wykorzystać istniejącą obudowę.
12. Proszę o informację jaki system przejścia elektrycznego do zasilania rygla zamawiający uznaje za
stosowny czy ma to być styk elektryczny zlokalizowany pomiędzy futryną a elementem ruchomym
czy dopuszcza zamawiający przejście metalową osłoną przewodów (mam ma myśli ruchomy
element drzwi w którym jest zainstalowany zamek) Ile takich drzwi w sumie zamawiający
przewiduje w poszczególnych zadaniach.
Odp. Zamawiający dopuszcza przejście metalową osłoną przewodów oraz stykiem
elektrycznym (wykonane w sposób trwały i estetyczny).
13. Czy zamawiający wymaga sygnalizacji zwolnienia rygla w każdym przypadku czy tylko w przypadku
zwolnienia rygla z przycisku otwarcia.
Odp. Wymaga w przypadku zwolnienia rygla z przycisku otwarcia, dopuszcza zadziałanie
podczas otwarcia kartą jeżeli wyniknie to z zastosowanego rozwiązania.

