
 
 

Lublin, dn.19.04.12r. 

 

 

dot. Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i 

telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dz.Urz. UE pod nr 2012/S 28-045653 w dn. 10.02.12r.  

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 255:  

Prosiłbym o załączenie przedmiary robót – Linia kablowa zasilająca złącze AVGAS gdyż 

„zał AD 90 „ nie znajduję się w załącznikach.  

 

Odpowiedź nr 255:  

Zamawiający w załączeniu przekazuje wnioskowany załącznik i jednocześnie informuje, że 

wskazany załącznik znajduje się na stronie zamawiającego i otwiera się prawidłowo. 

 

Pytanie nr 256: 

Ze względu na fakt, iż w dokumentacji wykonawczej wskazana konfiguracja i parametry 

techniczne wskazują na jedynego producenta, który je spełnia, czyli CISCO, proszę o 

informacje czy Zamawiający wymaga dostawy urządzeń CISCO, czy też dopuszcza 

urządzenia w oparciu o technologie innego producenta spełniające oczywiście wymagania 

funkcjonalne dla realizowanego zakresu prac? 

 

Odpowiedź nr 256: 

Zamawiający wymaga dostawy urządzeń o parametrach jakościowych odpowiadających  

urządzeniom opisanym w dokumentacji wykonawczej. 

 

Pytanie nr 257: 

Ze względu na rozbieżność w technologiach pomiędzy dokumentacja przetargową, a 

systemami realizowanymi w ramach budowy Terminala oraz pozostałych budynków, 

zwracam się z prośbą, czy Zamawiający dopuści technologię różną od obecnie już 

realizowanej na terenie Terminala w Świdniku, pod warunkiem spełnienia wymagań 

kompatybilności programowej, komunikacyjnej oraz funkcjonalnej,  a także realizację 

spójnych scenariuszy bezpieczeństwa dla wszystkich obiektów Terminala,  a w takim 

przypadku, czy Zamawiający wymaga wraz z oferta podania kart katalogowych oferowanych 

systemów, w celu zweryfikowania tej kompatybilności? 

 

Odpowiedź nr 257: 

Zamawiający dopuści technologię spełniającą wymagania kompatybilności programowej, 

komunikacyjnej oraz funkcjonalnej z instalacjami pozostałych obiektów Portu Lotniczego 

pod warunkiem zastosowania urządzeń o parametrach jakościowych odpowiadających  

urządzeniom opisanym w dokumentacji wykonawczej. 



 
 

 

Pytanie nr 258: 

Zgodnie z zapisem SIWZ dostawa i montaż kamer zewnętrznych jest poza zakresem. Proszę o 

potwierdzenie, że pozostałe wyposażenie systemów bezpieczeństwa wraz z punktem 

dystrybucyjnym i wyposażeniem (szafy, urządzenia aktywne, panele, konwertery, zasilacze), 

są przedmiotem niniejszego przetargu i muszą pochodzić od producentów systemów już 

realizowanych na terenie Terminala 

 

Odpowiedź nr 258: 

Szafy, urządzenia aktywne, panele, konwertery, zasilacze muszą posiadać parametry 

jakościowe odpowiadające  urządzeniom opisanym w dokumentacji wykonawczej. 

 

Pytanie nr 259: 

 
 

Odpowiedź nr 259: 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku złożenia wadium na część I, nazwa zadania 

powinna brzmieć : Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i 

telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu część I, a w 

przypadku złożenia wadium na część II Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, 

elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z 

zagospodarowaniem terenu część II. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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