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Numer postępowania HZ/2019/04/00044      

 

 

Poniżej pytania i odpowiedzi do postępowania jw. 

 

Pytanie 9 

Proszę o wyjaśnienia:  

1. CCTV – Jaki system monitoringu ma być zainstalowany? Proszę o podanie ilości kamer 

każdego typu (stacjonarne, PTZ i kopułkowych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż całość monitoringu obejmuje dwa osobne systemy, z sieciami 

komunikacyjnymi na oddzielnych włóknach światłowodu: 

a. CCTV Ochrona – z wizualizacją w pomieszczeniu ochrony, scalony z obecnym 

systemem monitoringu CCTV ochrony. Miejsce wpięcia zgodnie z projektem, 

w pomieszczeniu serwerowni budynku biurowego EC Żerań.  

Obszary do monitorowania: 

i. Obwód budynku  

ii. Dach (lokalizacja umożliwiająca obserwację dachu i wejście od strony komina, 

z detekcją ruchu i podświetleniem IR) 

iii. Wewnątrz kotłowni skierowane na każde drzwi zewnętrzne (z elektroniczną 

kontrolą dostępu), a także na bramę, które umożliwią rejestrację i identyfikację 

osób wchodzących.  

Zamawiający informuje, że na terenie EC Żerań obecnie stosowane są kamery IP firmy 

Avigilon. 

b. CCTV technologiczny – z wizualizacją w pomieszczeniu nastawni KFA/B/ KG. System 

powiązany będzie z systemem GEMOS – nowa stacja operatorska GEMOS na 

nastawni kotłów fluidalnych KFA/B/KG oraz istniejąca stacja na nastawni elektrycznej 

będą wyświetlały podgląd z kamer monitorujących obszar zadziałania elementów 

systemu SSP (czujników ppoż., ROP, itp.). Połączenie ze stacją operatorską na 

nastawni elektrycznej (uruchomienie wizualizacji) poprzez nową centralę dla KG 

i istniejącą infrastrukturę sieciową. 

Obszary do monitorowania: 

i. Palniki (osobno każdy palnik) 

ii. Stacje gazowe przykotłowe 

iii. Stacja wody amoniakalnej (teren punktu rozładunku, podestów obsługowych). 

Sugerowana lokalizacja kamery (do weryfikacje przez projektanta) na estakadzie, 

nad drogą kominową.  

iv. Kurki gazowe (estakada) 

Zamawiający informuje, że wyznaczenie ilości kamer i wybór typu należy do Przedmiotu 

postępowania. Ostateczna ilość, typy kamer i ich lokalizacja zostanie przyjęta na podstawie 

projektu przygotowanego przez wybranego Podwykonawcę z zaznaczeniem stref i granic 

monitorowania każdą z kamer CCTV. Dodatkowo, Zamawiający udostępnia rzuty kotłowni na 

różnych poziomach. 
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2. KD – Proszę o określenie ilości przejść objętych systemem i typu urządzeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dwustronną elektroniczną kontrolą dostępu należy objąć wszystkie 

wejścia zewnętrzne do budynku kotłowni gazowej zlokalizowane na:  

a) poziomie 0 m: 

 wejście z zewnątrz do pylonu, 

 wejście na ścianie północnej do kotłowni gazowej, 

 wejście na ścianie południowej do kotłowni gazowej, 

 brama wjazdowa, gdzie karta dostępu będzie uprawniała do zasterowania na 

otwarcie/zamknięcie bramy; 

b) poziomie 8 m: 

 wejście do łącznika od strony istniejącej kotłowni.  

 

Do tego celu należy zastosować elektrozamki rewersyjne, umożliwiające otwarcie drzwi 

w razie zaniku napięcia do elektrozamków. Poszczególne instalacje kontroli dostępu należy 

wyposażyć w układ detekcji (kontaktron): forsowania, nieuprawnionego oraz zbyt długiego 

otwarcia drzwi. 

Wymagania: 

a. Czytnik musi czytać karty zbliżeniowe pracowników PGNiG Termika (technologia Legit 

13,56MHz) 

b. Powiązanie z SSP (oddymianie, przewietrzanie- 3 wejścia wyposażone w siłowniki, 

zamek rewersyjny) 

c. Kontrola dwustronna otwarcia drzwi 

d. Komunikacja: osobne włókna światłowodu dla SKD 

Dodatkowo, Zamawiający udostępnia rzuty kotłowni z zaznaczeniem lokalizacji dwustronnej 

elektronicznej kontroli dostępu.  

 

3. SSWiN – jw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ww. system jedynie będzie obejmował kamerę (patrz odpowiedź 

na pytanie 9, pkt. 1., a, 2) z detekcją ruchu oraz przycisk „napad” na nastawni KG – przycisk 

będzie zlokalizowany na biurku operatorskim, sygnał do centrum monitoringu (PSIM), do 

pomieszczenia serwerowni.  

 

4. SSP – Proszę o potwierdzenie typu central aspiracyjnych VESDA, czy możliwe są 

zamiany. Czy zamiast czujek X5200 mogą być EFS20X-211-23-6 wersja UV/IR? Czy 

klapy i żaluzje są poza zakresem systemu oddymiania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń wyspecyfikowanych w projekcie, 

w szczególności czujników ESSER.  

Dodatkowo, dla lepszego zrozumienia obecnego i planowanego rozmieszczenia central i tras 

kablowych, przesyłamy schemat lokalizacyjny elementów systemu GEMOS i SSP, wraz 

z adresacją. 

 

5. Telefonia IP – proszę określenie typu telefonów i podanie typu istniejącego systemu 

telefonii (centrali). 
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Odpowiedź: 

W ramach sieci telefonicznej przemysłowej stosuje się telefony systemowe, zasilane z linii 

telefonicznej. Obecnie, w zakładach PGNiG Termika, standardem są aparaty ATP. Typ 

zastosowanej centrali  telefonicznej to MX-One. Zezwala się na wykorzystanie wolnych 

modułów centrali (nie ma potrzeby zakupu). 

Lokalizacje do zabudowy telefonów: 

a. Rozdzielnie elektryczne - pomieszczenia: 007 (główna) i 006 (zestawy MOV,ośw, itp.)- 

wspólny numer 

b. Technologiczne:  

i. pylon, na każdym piętrze z wejściem na halę, przed drzwiami na halę (łącznie 5) 

ii. łącznik komunikacyjny 

iii. poziom 0m kotłowni (pom. 01)- rejon wyznaczony w osiach B3 oraz 4/5  

iv. stacja rozładunku wody amoniakalnej 

Dla podpunktów iii i iv, z racji na względnie duży obszar z wysokim poziomem hałasu, sugeruje 

się doposażenie telefonu w sygnalizator optyczno-dźwiękowy przychodzącego połączenia. 

 

 

6. LAN – Proszę o potwierdzenie, że  sprzęt aktywny nie jest w zakresie TT? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sprzęt aktywny jest w zakresie i to zostało określone w pakiecie nr 

P296-ILF-TT-W048, plik nr P296-ILF-W048-++++++-TT-BM-0002_Rew.0. 

 

7. System nagłośnienia – proszę o określenie typu systemu, ilości głośników, mocy. Czy 

system ten ma być zintegrowany z SSP jako DSO? 

Odpowiedź: 

System nagłośnienia – ostrzegawczy system rozgłaszania rozumiany jest jako sygnalizacja 

optyczno-akustyczna zaistnienia pożaru i detekcji gazu zintegrowana z SSP. Ostateczna ilość, 

typy i ich lokalizacja zostanie przyjęta na podstawie projektu przygotowanego przez 

wybranego Podwykonawcę. 

 

Pytanie 10 

Proszę o korektę/wyjaśnienie 

Załącznik nr_1.5 HRF tabela 

10 

Zakończenie Ruchu 

próbnego całej KG dla 

każdego Kotła oddzielnie. 

Rozpoczęcie eksploatacji 

wstępnej 

28.02.2020 0,0 90,0 

Naliczenie 

kar za nie 

dotrzymanie 

terminu 

11 

Przekazanie do użytkowania 

i Przekazanie do eksploatacji 

KG co będzie równoznaczne 

z terminem rozpoczęcia 

biegu gwarancji dla KG oraz 

wszystkich prac i urządzeń 

15.04.2020 

r. 
10,0 100,0 

Naliczenie 

kar za nie 

dotrzymanie 

terminu 

12 

Termin zakończenia Umowy 

i podpisanie Protokołu 

końcowego odbioru prac 

15.04.2023 

r. 
0,0 100,0 

 

Punkt 12 wskazuje datę o 3 lata późniejszą niż termin zakończenia  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pkt. 12 jest poprawny i wskazuje termin zakończenia umowy wraz 

z okresem gwarancji Przedmiotu niniejszego postępowania wynoszącego 36 miesięcy od daty 

przekazania Kotłowni gazowej do eksploatacji. 

 

Pytanie 11 

Załącznik nr1.1 wskazuje jednoznaczne daty które nie pasują do tabelki z pytania 1 

16. Dostawa części zamiennych i szybkozużywających się na okres gwarancji 

wynoszący  36 miesięcy od daty oddania kotłowni do eksploatacji (planowany termin – 

16.04.2020 r.) 

17. Serwis i konserwacja wykonanych systemów i instalacji do dnia 16.04.2023 r. 

18. Gwarancja dla wyżej wymienionych systemów do dnia 15.04.2023 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  

pkt. 16 przyjmuje brzmienie: „Dostawa części zamiennych i szybkozużywających się na okres 

gwarancji wynoszący  36 miesięcy od daty oddania kotłowni do eksploatacji (planowany termin 

– 15.04.2020 r.)”; 

pkt. 17 przyjmuje brzmienie: „Serwis i konserwacja wykonanych systemów i instalacji do dnia 

15.04.2023 r.” 

pkt. 18 jest poprawny i pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 12 

Załącznik nr1.7 punkt 1.2 – dokumentacja wykonawcza jest po stronie PeBeKa ?  

 

L.p.        Rodzaj świadczenia Odpowiedzialny 
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1 2 3 4 5 6 

1 1.1.1. Dokumentacja techniczna     

1.1 Plany generalne - sytuacyjne  x  x 

1.2 Dokumentacja wykonawcza   x  x 

1.3 Dokumentacja warsztatowa x  x  

 

Pytanie pojawia się ponieważ w załączniku 1.1 jest napisane ,że do zakres Przedmiotu Umowy 

należy w szczególności: 

 

2. Wykonanie PW Systemu Telefonicznego, Systemu Rozgłaśniania/Nagłaśniania oraz 

wykonanie tych systemów, 

3. Projektowanie PW i wykonanie Elektronicznego Systemu Zarządzania (ESZ): 

- Lokalnego Systemu Kontroli Dostępu (LSKD),  

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN); 

4. Projektowanie PW  i wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV; 
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Prosimy o korektę zakresu jeśli coś jest poza zakresem; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w zakresie Zamawiającego jedynie jest dokumentacja, która 

została udostępniona w niniejszym postępowaniu. Wszelka pozostała dokumentacja i jej 

wykonanie, m.in. wymieniona w zał. nr 1.1 należy do Przedmiotu niniejszego postępowania. 

Zamawiający zaktualizował plik Załącznik nr_1.7_Podział odpowiedzialności i kosztów do 

wersji v2 

 

Pytanie 13 

Dotyczy punktu 1.15.1 System telefoniczny KG (Załącznik nr.6) 

Zwracamy się z prośbą o określenie dla których nowo budowanych pomieszczeń Wykonawca 

ma zapewnić łączność telefoniczną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał odpowiedź do pytania 9, pkt. 5. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy punktu 1.15.3 Systemy zabezpieczeń – LSKD, SSWIN, CCTV (Załącznik nr.6) 

Zwracamy się z prośbą o określenie które z pomieszczeń mają zostać zabezpieczone 

systemem LSKD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał odpowiedź do pytania 9, pkt. 2. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy punktu 1.15.3 Systemy zabezpieczeń – LSKD, SSWIN, CCTV (Załącznik nr.6) 

Zwracamy się z prośbą o określenie które z pomieszczeń mają zostać zabezpieczone 

systemem SSWIN? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał odpowiedź do pytania 9, pkt. 3. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy punktu 1.15.3.2 Wymagania dla systemu telewizji dozorowej CCTV (Załącznik nr.6) 

Zamawiający napisał, że kamery będą umieszczone w „miejscach newralgicznych dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości produkcji”. Zwracamy się z prośbą o określenie, które 

obszary i pomieszczenia wchodzą w skład wspomnianych „miejsc newralgicznych dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości produkcji”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał odpowiedź do pytania 9, pkt. 1. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy punktu 1.15.3.2 Wymagania dla systemu telewizji dozorowej CCTV (Załącznik nr.6) 

Zamawiający napisał, że kamery będą wykorzystywane do obserwacji „kluczowych węzłów 

technologicznych w celu nadzoru prawidłowości procesów technologicznych”. Zwracamy się 

z prośbą o określenie, które obszary i pomieszczenia wchodzą w skład wspomnianych 

„kluczowych węzłów technologicznych”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał odpowiedź do pytania 9, pkt. 1. 
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Pytanie 18 

Dotyczy punktu 1.15.3.2.1 Główne zadania systemu CCTV (Załącznik nr.6) 

Zamawiający piszę, że rozbudowywane systemy CCTV i SSWiN należy zintegrować z obecnie 

zainstalowanym na obiekcie systemem MM8000 firmy Siemens. Jeżeli integracja okaże się 

technicznie niemożliwa, to Wykonawca ma zainstalować nowy system integrujący urządzenia 

istniejące i nowoprojektowane. Zwracamy się z prośba o określenie ilości i typu urządzeń 

obecnie zainstalowanych na obiekcie, które mają podlegać integracji w nowym systemie? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź została udzielona w pytaniu 9. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych 

znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż wentylatorów wyciągowych nie jest w zakresie 

niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 20 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż klap oddymiających znajduje się 

w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż klap oddymiających nie jest w zakresie 

niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 21 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż klap oddymiających w świetlikach 

znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż klap oddymiających w świetlikach nie jest 

w zakresie niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 22 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż czerpni ściennej znajduje się w 

zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż czerpni ściennej nie jest w zakresie niniejszego 

postępowania.  
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Pytanie 23 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż czerpni ściennej nagrzewnicy 

wodnej znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż czerpni ściennej nagrzewnicy wodnej nie jest 

w zakresie niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 24 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż czerpni ściennej nagrzewnicy 

wodnej (praca-zima) znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż czerpni ściennej nagrzewnicy wodnej (praca-

zima) nie jest w zakresie niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 25 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż jednostki napowietrzającej klatkę 

i przedsionki znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż jednostki napowietrzającej klatkę i przedsionki 

nie jest w zakresie niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 26 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż przetwornika ciśnienia znajduje się 

w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż przetwornika ciśnienia jest w zakresie 

niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 27 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż punktu pomiarowego (odniesienia) 

znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż punktu pomiarowego (odniesienia) jest w 

zakresie niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 28 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 
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Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż centrali systemu różnicy ciśnień 

znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż centrali systemu różnicy ciśnień jest w zakresie 

niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 29 

Dotyczy „Diagram Systemu Sygnalizacji Pożaru: Oddymianie – Przewietrzanie” (Rys. P296-

ILF-W048-+++++-TT-S.C.-0004_Rew.0) 

Zwracamy się z prośbą o określenie, czy dostawa i montaż klapy pożarowej (normalnie 

zamkniętej) znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że dostawa i montaż klapy pożarowej (normalnie zamkniętej) nie jest 

w zakresie niniejszego postępowania.  

 

Pytanie 30 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematu rozdzielnicy Z001BLH01 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni schemat szafy zasilająco-sterującej wentylacji, klimatyzacji i 

ogrzewania Z001BLH01 w środę, 15.05.2019 r. 

 

Pytanie 31 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu wykonawczego dla systemu sterowania 

wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem. 

Odpowiedź: 

Wytyczne do sterowania instalacją wentylacji są zawarte w punkcie 3.6 opisu technicznego 

P296-ILF-W028-+UH++-CW-TD-0001_Rew.1. oraz w punkcie 3.4 opisu technicznego P296-

ILF-W029-1UHA+-CW-TD-0001_Rew.0. 

 

Pytanie 32 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opracowania P296-ILF-AK-W053. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ten projekt został udostępniony wszystkim Oferentom. 

 

Pytanie 33 

Chciałbym podpytać o przedmiot zamówienia nr 4 z postępowania HZ/2019/04/00044. Czy 

oferta dotycząca tego punktu ma uwzględniać tylko dostawę i wykonanie okablowania 

z centralami Z001BMA01 a Z001BLH01, czy również dostawę i wykonanie okablowania do 

urządzeń, którymi centrale te mają kierować, np. klapy oddymiające, switch SW2-HVAC_UHA 

itp.? Czy okablowanie z tych urządzeń do central jest po stronie wykonujących inne zakresy 

zapytania jak system sygnalizacji pożarowej, detekcji gazu, czy wentylacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ przedmiotem zamówienia w punkcie 4 jest 

„Projektowanie PW i wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV”.  

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie obejmuje kompleksowe wykonanie 

wszystkich systemów należących do Przedmiotu postępowania, wraz z dostawą i montażem 

wszystkich szaf, switchów, stacji, central, ww. szaf zasilająco-sterujących Z001BMA01 

i Z001BLH01, paneli (na przykład HVAC), czujek, sygnalizatorów, czytników, kamer itd. 
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niezbędnych do funkcjonowania systemów wraz ze wszystkimi urządzeniami i elementami do 

ich posadowienia, montażu, przymocowania i podłączenia. Jedynie zakres nie obejmuje 

dostaw urządzeń mechanicznych systemów wentylacji, oddymiania, przewietrzania, wentylacji 

i kontroli dostępu, na przykład: klapy, zasuwy, drzwi, wentylatory, jednostki napowietrzającej, 

nagrzewnic, czerpni i pod. Zamawiający również informuje, że zakres nie obejmuje dostawy i 

podłączenie kabli zasilających lub zasilająco-sterujących wymienionych w załączonej do 

niniejszej odpowiedzi dokumentacji P296-ILF-EL-W036 PW Instalacje elektryczne – kable i 

trasy kablowe. Kable te należą do Podwykonawcy branży elektrycznej. 

 

 

W związku z powyższymi pytaniami 1-33, Zamawiający zaktualizował plik Załącznik nr 

1.1_Okreslenie-przedmiotu-umowy_v1 do wersji v2 i plik Załącznik 

nr_1.4_Dokumentacja do wersji v1 o przekazaną w powyższych odpowiedziach 

dokumentację. Dodatkowo w pliku Załącznik nr 1.1_Okreslenie-przedmiotu-umowy_v2: 

- zmienia brzmienie pkt. 3. w Zał. 1.1 na: 

Projektowanie PW i wykonanie Elektronicznego Systemu Zarządzania (ESZ): 

- Systemu Kontroli Dostępu (KD) i Lokalnego Systemu Kontroli Dostępu (LSKD),  

- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN); 

- zmienia brzemiennie pkt. 13 w Zał. nr 1.1 na: 

Wykonanie wszelkiego rodzaju okablowania i robót towarzyszących; integracja 

wymienionych wyżej systemów z istniejącymi systemami w EC Żerań i pomiędzy sobą, jeżeli 

takie połączenia muszą występować. 

- dodaje paragraf „Wyłączenia z zakresu Przedmiotu Umowy” z następującą treścią: 

1. Wykonanie systemu DCS i jego elementy: drukarki, aparatura pomiarowa itd. 

2. Dostawa i montaż urządzeń mechanicznych systemów wentylacji, oddymiania, 

przewietrzania, wentylacji i kontroli dostępu, na przykład: klapy, zasuwy, drzwi, wentylatory, 

jednostki napowietrzające, nagrzewnice, czerpni i pod. 

3. Dostawa i podłączenie kabli zasilających lub zasilająco-sterujących wymienionych w 

projekcie P296-ILF-EL-W036 PW Instalacje elektryczne – kable i trasy kablowe; wszystkie 

nie wymienione kable – są w zakresie Przedmiotu Umowy. 

- dodaje pkt. 4 w Zał. nr 1.1 z następująca treścią: 

4. Dostawa i montaż elektronicznego dyspozytora kluczy. 

Zamawiający informuje, iż dyspozytor kluczy będzie przechowywał klucze związane 

z technologią KFA/KFB oraz KG, a także do pomieszczeń ruchu elektrycznego, AKPiA 

i teletechniki. Zarządzanie dostępem do dyspozytora i poszczególnych kluczy z poziomu 

lokalnego operatora i z możliwością rozszerzenia o system PSIM. 


