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W związku z ogłoszeniem postępowania nr 14/PN/2019 na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-

wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule „zaprojektuj i zbuduj” systemu wewnętrznej 

telefonii komórkowej, wzmacniającej sygnał telefonii komórkowej w budynku Alchemia II przy                           

ul. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku Warszawie Zamawiający otrzymał następujące pytania od 

potencjalnych Oferentów.  

 
 

Pytanie nr 1: 

Pomieszczenie operatorskie - pod urządzenia operatorskie potrzebujemy wskazania powierzchni około 10~15m2. 

Wstępnie na wizycie udało nam się wytypować kilka miejsc - dwie propozycje umieściłem w załączniku. I propozycja 

to wydzielenia miejsca w hali garażowej (z racji konieczności zastosowania urządzeń w obudowie zewnętrznej - 

może być z nią problem, urządzenia są instalowane na styk, późniejsza rozbudowa, czy wymiana szaf może być 

problematyczna). II propozycja to pomieszczenie magazynu Fe/-2/10 - pomieszczenie to powinno się wyposażyć 

dodatkowo w klimatyzację i nie może być w nim tryskaczy.  

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, iż proponuje ulokowanie pomieszczenia operatorskiego w serwerowni na poziomie +2, w 

pomieszczeniu tym jest już system  klimatyzacji. Zamawiający wyjaśnia, iż w budynku nie ma instalacji 

tryskaczowej. Do wykonania byłoby wygrodzenie pomieszczeń siatką oraz odgrodzenie serwerów. 

 
Pytanie nr 2: 

Do pomieszczenia operatorskiego należy doprowadzić zasilanie 30kW (10kW per operator - 

PLUS+PLAY+Networks!(Orange-T-mobile)), w przypadku jak zostanie wytypowane pomieszczenie - należy 

przewidzieć klimatyzację - około 10kW. Czy wykonanie prac elektrycznych - projektu elektrycznego, rozdzielni 

elektrycznej, ułożenie przewodu elektrycznego - ma leżeć po naszej stronie. Czy wystarczą nasze wskazówki – 

i Państwo sami zrealizujecie część elektryczną? 

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający informuje, iż konieczny jest do wykonania bilans zysków ciepła pod kątem zamontowanej klimatyzacji 

w pomieszczeniu serwerowni. Wykonanie projektu elektrycznego jest w zakresie prac Wykonawcy (do wykonania 

przez firmę projektową). 
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Pytanie nr 3:  

Dysponujemy nieaktualnymi podkładami - zależy nam na podkładach tras elektrycznych i teletechnicznych, 

najlepiej w formacie dwg oraz na przekroju budynku - by można było określić wysokość sufitów podwieszanych 

i wysokość kondygnacji (ostatecznie może być to dostarczone - jeżeli uda nam się wygrać postępowanie 

przetargowe). 

Odpowiedź nr 3: 

Wszelkie niezbędne dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. 

Natomiast na tym etapie postępowania Zamawiający może potwierdzić że trasy kablowe do tego pomieszczenia 

są wykonane. 

 
Pytanie nr 4: 

Czy zasięg ma być zapewniony również na powierzchni banku - (w załączniku zamieściłem poziom +9 z planowaną 

lokalizacją anten) - czy taki wariant rozmieszczenia anten jest możliwy do realizacji. 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, iż w kwestii powierzchni  banku otrzymał wstępną zgodę na realizację prac. Natomiast 

najemca zobowiązany jest do uzyskania zgód korporacyjnych przed wydaniem ostatecznej decyzji. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy będziemy mogli korzystać z istniejących tras kablowych celem ułożenia naszych kabli? W pionach kablowych 

planujemy ułożenie własnych drabin. 

Odpowiedź nr 5:  

Zamawiający informuje, iż kwestia tras kablowych jest  w zakresie projektu wykonawczego. W gestii  projektanta 

znajduje się sprawdzenie dodatkowego obciążenia zawiesi koryt, jak również wpływu oddziaływania zakłóceń 

elektromagnetycznych, jeśli będą takie występować. Ułożenie okablowania powinno zostać wykonane po 

zaakceptowaniu projektu wykonawczego pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy zakładamy, że doprowadzenie transmisji leży po stronie operatorów? Transmisję operatorzy doprowadzają 

albo za pomocą linii radiowej zlokalizowanej na dachu - albo za pomocą światłowodu. 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający informuje, iż wykonawca prac winien uzgodnić tę kwestię bezpośrednio z operatorami. 

 
Pytanie nr 7: 
Czy dokumentacja ma być uzgodniona z niezależnym rzeczoznawcą do spraw ppoż, czy z rzeczoznawcą 

zatrudnionym przez PHN S.A./Torus ? 
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Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający informuje, iż  dokumentacja powinna być dodatkowo zweryfikowana. Powyższej weryfikacji powinien 

dokonać niezależny rzeczoznawca do spraw przeciwpożarowych.  

 
Pytanie nr 8: 

Z całą pewnością ze strony operatora, który ma zlokalizowaną stację bazową na sąsiednim budynku, pojawi się 

pytanie - czy może doprowadzić transmisję po światłowodzie z sąsiedniego budynku (jest to dla niego tańsze 

rozwiązanie - bo do istniejącej stacji bazowej dołoży tylko jeden sektor). Prośba o informację - czy jest taka 

możliwość? - czy dysponują Państwo kanalizacją techniczną, czy też przepustem między sąsiednim budynkiem na 

którym jest zlokalizowana stacja bazowa?  

Odpowiedź nr 8: 
Zamawiający informuje, iż doprowadzenie transmisji po łączu światłowodowym z sąsiedniego budynku jest 

technicznie możliwe, jest wykonane przejście światłowodowe pomiędzy budynkami. Natomiast takie prace 

wymagałyby zgody właściciela Alchemii I. 

 


