BIURO
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Warszawa, dnia 28 września 2018 r.

BDG–WZP.261.11.2018

Do Uczestników postępowania

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę sieci komputerowej wraz z urządzeniami, poniżej
przedstawiam treść złożonych pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1.
Z ilu punktów dystrybucyjnych planowane jest rozprowadzenie punktów dostępnych WiFi?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że planowane jest rozprowadzenie z maksymalnie 5 punktów
dystrybucyjnych. Dwa punkty dystrybucyjne w budynku przy ulicy Solidarności 77 i trzy
punkty dystrybucyjne w budynku przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie.
Pytanie 2.
W punkcie 5.1.3 ppkt.A Opisu Przedmiotu Zamówienia, w przedmiocie przetargu nieograniczonego
„Dostawa sieci komputerowej wraz z urządzeniami”, wskazują Państwo pojemność Panela 1U 144 złącza LC simplex lub 72 złącza LC duplex w wersji spawanej lub dla kabli gotowych
zakończonych złączami LC.
Czy nie nastąpiła tutaj omyłka i winno być panel 3-U bądź 4-U ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienia OPZ w przedmiotowym zakresie.
Ze względu na możliwość rekonfiguracji infrastruktury sieciowej i ograniczenia z miejscem
w szafach wymagane jest zastosowanie w punktach dystrybucyjnych GPD1 i DPD2 panelu o
opisanej funkcjonalności w OPZ w punkcie 5.1.3 „Panel światłowodowy” w punktach
dystrybucyjnych GPD1 i GPD2.
Pytanie 3.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Biurach RPO mieszczących się
w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu wraz z budową infrastruktury teletechnicznej i
dostawy urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem w Biurach RPO zlokalizowanych w
Warszawie oraz dostawę urządzeń sieciowych dla Biur RPO zlokalizowanych w Katowicach,
Gdańsku i Wrocławiu wraz z usługą wdrożenia.
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Pytanie: jaki zakres dostawy i prac wraz z usługą wdrożenia dotyczy Biur RPO zlokalizowanych w
Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia przewidziane dla oddziałów terenowych należy
dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Warszawie. Zamawiający planuje samodzielnie je
zainstalować w oddziałach terenowych.
Pytanie 4.
Biorąc pod uwagę zakres dostawy i wymagania sprzętowe Wykonawca musi dokonać dokładnej
analizy zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 08.10.2017 r. w celu rzetelnego przygotowania oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składnia ofert.
Pytanie 5.
Czy zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć oficjalne karty katalogowe/specyfikacje
techniczne producentów poszczególnych elementów wymienionych w OPZ w tabelach
zamieszczonych w rozdziałach 5.1.4 oraz 5.2.9 ?
Odpowiedź:
Zamawiający dokona stosownej zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym
zakresie.
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