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Zielonka dn. 30.12.2019 r.
Oznaczenie sprawy: SPZOZ MOZ 10.271.2/2019
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie
p.n. „Modernizacja pomieszczenia serwerowni i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz
z dedykowaną instalacją elektryczną w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku SPZOZMOZ w Zielonce".

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedno ity Dz. U. z
2019 r. poz. 1843) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - dot. 8 szt. - switchy 48 portowych min. 1 Gb/s
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie gwarancji na ww. switche.
Aby Zamawiający miał 100% gwarancji bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu zwarzywszy
na specyfikę prowadzonej działalności powinien wymagać wieczystej gwarancji producenta, która na
etapie składania ofert powinna być poświadczona przez producenta urządzeń aktywnych. Powyższa
gwarancja daje Zamawiającemu pełne bezpieczeństwo funkcjonowania wraz z 3 letnią gwarancją
serwisową producenta zapewniającą wymianę w następnym dniu roboczym.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający określił minimalne okresy gwarancji dla sprzętu (w tym Switchy) w SIWZ
rozdziale
.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z pod:aniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.".

Pytanie nr 2 - Kabel typu skrętka ekranowana folią (F/UTP) 4-parowa kat.6
Czy Zamawiający dopuści skrętkę ekranowaną o lepszych parametrach F/UTP 4-parowa kat.6 w
klasyfikacji ogniowej 4x2xAWG23/l LSHOH DCA?
Odpowiedź nr 2
nawiający dopuści skrętkę ekranowaną o parametrach technicznych lepszych niż wskazane w
załączniku nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Należy zwrócić uwagę Wykonawcy, iż
przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy parametry techniczne
:qce kabla, sprzętu jak i wszystkich urządzeń i rozwiązań są parametrami minimaln /mi a więc
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•

konawca ma możliwość zaoferować kabel i inne elementy zamówienia o parametracy wyższych
niz wymagane minimalne.

Pytanie nr 3 - Warunki udziału w postępowaniu
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zrealizował należycie 1 robotę budowlano usługową w
ramach, której wykonał instalację sieci teleinformatycznej wraz z siecią elektryczną o wartości
147 997,29 zł?
Odpowiedź nr 3
• awiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, w związku z tym, warunki udziału wmniejszym
postępowaniu pozostają bez zmian.

Informujemy, że powyższe
postępowania.

odpowiedzi

stanowią

integralna

cześć SIWZ

przedmiotowego

Jednocześnie informujemy, iż miejsce i termin składania ofert pozostaje bez zmian.
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