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Białowieża, 19.12.2014 r. 

IP.271.18.2014 

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej, pn.: 

Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu i świadczenie usług w 

ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Białowieża”, znak 

postępowania: IP.271.18.2014. 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4, 4a, 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz.U.2013.907 ze. zm.) Zamawiający dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (siwz). 

Zamawiający informuje, że Rozdział 9 SIWZ ulega zmianie. W pkt 1. zmianie ulega termin 

składania ofert z 23.12.2014 r., godz. 9:00 na 29.12.2014 r., godz. 9:00 oraz w pkt. 3. zmianie ulega 

termin otwarcia ofert z 23.12.2014 r., godz. 9:15 na 29.12.2014 r., godz. 9:15. 

Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści siwz, których Zamawiający udziela. 

Pytanie 1 

 

Odpowiedź: 

Poprzez sformułowanie „harmonogram rzeczowo-finansowy” zamawiający rozumie zestawienie 

zawierające czas wykonania poszczególnych zadań, określony w §2 wzoru umowy oraz ich wartość 

zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Pytanie 2 

W nawiązaniu do par. 7 ust. 1 Wykonawca zwraca się z zapytaniem skąd będą wynikały i jak będą 

ustalane etapy poszczególnych zadań? 

Odpowiedź: 

Poprzez „etap” zadania zamawiający rozumie zakres robót lub dostaw/usług wchodzący w skład 

określonego zadania, do którego można przypisać ilość oraz wartość. 

Pytanie 3 

W nawiązaniu do par. 7 ust. 8 i par. 10 ust. 4 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie 

zapisów poprzez zastąpienie „w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” na „w technicznie 

uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 4 

W nawiązaniu do par. 10  ust. 3 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie zapisów 

poprzez zastąpienie „wyznaczając termin ich usunięcia” na „wyznaczając technicznie uzasadniony 

termin ich usunięcia” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 5 

W nawiązaniu do par. 10  ust. 2 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że okres 

rękojmi jest zgodny z KC i wynosi 1 rok.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że okres rękojmi jest zgodny z Kodeksem Cywilnym i wynosi 1 rok.  

Pytanie 6 

W nawiązaniu do par. 11  ust. 1 lit. a) i b) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zastąpienie słowa 

„opóźnienie” i „opóźnienia” odpowiednio słowem „zwłokę” i „zwłoki”, gdyż opóźnienie obejmuje w 

swoim zakresie również te czynniki, których wystąpienie nie jest zależne od Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 7 

W nawiązaniu do par. 13  ust. 4 pkt 1) lit. d) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie ile 

razy wg Zamawiającego znaczy „wielokrotnego”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że słowo ‘wielokrotny’ jest interpretowane zgodnie z ustawą Pzp, tj. każde 

wezwanie ponad jednokrotne jest przez Zamawiającego traktowane jako wezwanie wielokrotne. 

Pytanie 8 
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Odpowiedź: 

W ocenie zamawiającego postawiony wymóg jest adekwatny do poziomu skomplikowania zadania i 

relatywnie krótkiego czasu jego realizacji i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.   

Pytanie 9 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza komputer o powyższej specyfikacji dla JUP oraz Beneficjentów 

Ostatecznych, przy zastrzeżeniu, że waga zaoferowanego komputera  nie może przekraczać 9kg bez 

standu, a maksymalna suma jego wymiarów nie powinna przekraczać 100cm bez standu. 

Pytanie 10 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 29.12.2014r., godz. 9.00 

Pytanie 11 

 dot. zadania nr 5  

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówienia publicznym jako firma zainteresowana pozyskaniem 

przedmiotowego zamówienia kierujemy do Zamawiającego zastrzeżenia dotyczące wymagań 

określonych w SIWZ.  

Obecnie zapisy SIWZ wskazują na możliwość oferowania tylko produktów jednego producenta. Taki 

opis przedmiotu zamówienia jest rażącym łamaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późń. Zm.) Sam opis przedmiotu zamówienia 

sugerujący rozwiązania konkretnych producentów może spowodować nałożenie na Zamawiającego 

kary i unieważnienie umowy.  

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (pkt. Nr 3.7, str. Nr 16), do 

dyskryminacji pozostałych producentów dochodzi w sytuacji kiedy każdy zapis z osobna może być 

spełniony, jednak spełnienie wszystkich wymagań jednocześnie faworyzuje tylko jedno rozwiązanie 

konkretnego producenta.  

Przykład tego typu postawy Zamawiającego został negatywnie oceniony m.in. w wyniku kontroli w 

Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach z dnia 22.03.2011 r. nr sprawy UZP/DKUE/KN/5/10.  

W związku z powyższym prosimy o możliwość zaoferowania sprzętu równoważnego oraz 

dostosowanie SIWZ do obowiązujących przepisów prawa i wnosimy w zestawach PC z pkt 3.15 oraz 

3.15 :  



11 
 

- dopuszczenia komputera stacjonarnego typu All in One z matrycą błyszczącą zapewniającą lepsze 

odwzorowanie kolorów  

- dopuszczenia komputera stacjonarnego typu All in One którego suma wymiarów obudowy bez 

standu nie będzie przekraczać 105cm a waga bez standu nie będzie przekraczać 9kg.  

- dopuszczenia komputera stacjonarnego typu All in One wyposażonego w dwa złącza HDMI zamiast 

DisplayPort oraz wyposażonego w 5szt. USB w tym 4szt. USB 3.0 w tym 1 szt. z opcją szybkiego 

ładowania. 

Zmiana i dopuszczenie powyższych zapisów nie wpłynie na funkcjonalność w projekcie a pozwoli na 

zaoferowanie równoważnego a w wielu punktach nawet lepszego pod względem funkcjonalności 

sprzętu komputerowego innych markowych producentów ale przede wszystkim będzie zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym Ustawy Zamówień Publicznych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia komputera stacjonarnego typu All in One z 

matrycą błyszczącą, ponieważ w ocenie Zamawiającego matryca taka jest mniej komfortowa w 

użytkowaniu (generuje odblaski, męczy wzrok, jest trudniejsza w utrzymaniu). 

Zamawiający dopuszcza komputer stacjonarny typu All in One, którego suma wymiarów obudowy 

bez standu nie będzie przekraczać 105cm, a waga bez standu nie będzie przekraczać 9kg.  

Zamawiający dopuszcza komputer stacjonarny typu All in One wyposażony w dwa złącza HDMI 

zamiast DisplayPort, natomiast nie dopuszcza komputera wyposażonego jedynie w 5 szt. portów USB 

– Zamawiający podtrzymuje wymóg min. 6 portów USB, w tym min. 2 porty w standardzie 3.0 

wyprowadzone na zewnątrz obudowy (wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.) 

Pytanie 12 

Wykonawca wnosi o dopuszczenie jako rozwiązania równoważne w zakresie radiolinii PtP 

zastosowanie urządzeń o całkowitej masie urządzenia z wbudowaną anteną nie większej niż 3 kg. 

Uzasadnienie: 

Postawienie wymagań określonych w PFU, rozumianych jako zbiór wymagań w całości, narzuca 

zastosowanie radiolinii wyłącznie jednego producenta, co stanowi naruszenie prawa zamówień 

publicznych poprzez nieuzasadnione ograniczenie konkurencji.  

Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przez co i tak wykonawca powinien 

dobrać odpowiednie parametry masztów i konstrukcji antenowych do  instalowanych urządzeń. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z najlepszą wiedzą zamawiającego na rynku istnieje co najmniej 2 producentów oferujących 

sprzęt w zakresie radiolinii PtP o masie całkowitej nie większej niż wymagana w SIWZ. Nie mniej 

jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy zamawiający dopuszcza urządzenia w 

zakresie radiolinii PtP o całkowitej m.,asie z wbudowaną anteną nie większej niż 2 kg. 

Pytanie 13 

Wykonawca wnosi o dopuszczenie jako rozwiązania równoważne w zakresie radiolinii PtP 

zastosowanie urządzeń o zakresie temperatur pracy od -30oC do +60 oC. 
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Uzasadnienie: 

Postawienie wymagań określonych w PFU, rozumianych jako zbiór wymagań w całości, narzuca 

zastosowanie radiolinii wyłącznie jednego producenta, co stanowi naruszenie prawa zamówień 

publicznych poprzez nieuzasadnione ograniczenie konkurencji.  

Nadmienić należy, że w przypadku innych urządzeń radiowych instalowanych na tych samych 

masztach (np. stacja radiowa AP, punkt 3.10 PFU) oraz pozostałych urządzeń radiowych (np. 

Radiowy terminal abonencki, punkt 3.1.3 PFU)  Zamawiający wymaga ich pracy w zakresie od -30oC 

do +60oC. 

Wykonawca prosi o ujednolicenie wymagań dla ww. urządzeń radiowych. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z najlepszą wiedzą zamawiającego na rynku istnieje co najmniej 2 producentów oferujących 

sprzęt w zakresie radiolinii PtP spełniający temperaturowe zakresy pracy postawione w SIWZ. Nie 

mniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy zamawiający dopuszcza urządzenia w 

zakresie radiolinii PtP pracujące w zakresie temperatur  od -35°C od +50°C. 

Pytanie 14 

Wykonawca wnosi o udostepnienie załączników, które należy wypełnić przy składaniu oferty, w 

wersji edytowalnej (np.: dokument programu Word). 

W związku istotnym znaczeniem odpowiedzi na powyższe pytania oraz ich wpływem na zakres i kosz 

wykonania przedmiotu zamówienia proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie umożliwiającym 

przygotowanie oferty przetargowej, ewentualnie dokonania zmian w trybie art. 38 ust. 6 pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej bip.bialowieza.pl załączniki w wersji edytowalnej. 

Pytanie 15 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji stalowych, jednakże w przypadku posadowienia takiej 

konstrukcji na dachu budynku, w związku ze zwiększeniem jej wagi, wykonawca obowiązany będzie 

do  przeprowadzenia ekspertyzy nośności obiektu, potwierdzającej możliwości techniczne 

umieszczenia konstrukcji w wyznaczonym miejscu.  

Pytanie 16 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w punkcie 2 na stronie 6 PFU podał wartość 20 km jako szacowana długość sieci 

światłowodowej którą należy wybudować.  Zamawiający na dzień dzisiejszy nie dysponuje projektem 

budowlanym sieci i obmiarami geodezyjnymi, zadanie należy zrealizować w formule zaprojektuj i 

wybuduj więc to od wykonawcy zależy dokładna długość zaprojektowanych linii kablowych. 

Wartości podane w tabeli nr 2 na stronie 11 PFU określają jedynie szacunkową odległość pomiędzy 

węzłami sieci bez przyłączy oraz zapasów kablowych. 

Pytanie 17 

Odpowiedź: 

Zamawiający podając parametry dla węzłów sieci bezprzewodowej typu punkt-wielopunkt określił 

technologię Wi-Fi 802.11a/n jako wymaganie minimalne. Zamawiający nie wymaga stosowania 

urządzeń pracujących w standardzie 802.11a/c. 

Pytanie 18 

 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dysponuje na dzień dzisiejszy ostateczną listą beneficjentów projektu. Zamawiający 

określa szacunkową liczbę beneficjentów w poszczególnych miejscowościach następująco: 

Białowieża – 76 

Czerlonka – 4 

Pogorzelce – 5 

Budy – 2 

Podolany – 9 

Grudki – 3 

Teremiski – 1 

Pytanie 19 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z obowiązującymi go procedurami przeprowadzi postępowanie mające na celu 

wyłonienie dostawcy łącza na potrzeby sieci po 31.12.2015r.  

Pytanie 20 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia rysunek o lepszej jakości na stronie bip.bialowieza.pl. (rysunek znajduje się 

jako ostatnia strona wyjaśnień) 

Pytanie 21 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania i wyjaśnia że w przypadku urządzeń uzna spełnienie tego 

warunku na podstawie karty katalogowej lub oświadczenia producenta urządzeń potwierdzającego 

dostępność na poziomie co najmniej 99,95% w skali roku. 

Pytanie 22 

Odpowiedź: 

Zamawiający we wspomnianym przez Wykonawcę punkcie 4.1 PFU określił również przepływność 

dla JUP. Zamawiający zażąda od wykonawcy protokołu i testów potwierdzających uzyskanie 

wymaganych przepływności w poszczególnych punktach sieci na etapie uruchomienia i odbiorów. 

Pytanie 23 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w punkcie 4.1 PFU, w podpunkcie e) zdefiniowane są jedynie ogólne 

założenia dla sieci, a szczegółowe wymagania w odniesieniu do systemu zarządzania i nadzoru 

wyspecyfikowano w punkcie 3.8 PFU. 

Pytanie 24 
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Odpowiedź: 

Zamawiający opisując w punkcie 4.1 PFU urządzenia brzegowe sieci z możliwością wykorzystania 

więcej niż jednego operatora miał na myśli urządzenia które posiadają minimum dwa niezależne porty 

umożliwiające przyłączenie dwóch zewnętrznych łączy od  operatorów telekomunikacyjnych w celu 

zapewnienia redundancji i równoważenia obciążenia „load balancingu”. Zamawiający nie wymagał 

dostarczenia rezerwowego łącza do Internetu do 31.12.2015.  

Pytanie 25 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że radiolinie są jedynie uzupełnieniem szkieletu sieci i występują przy 

połączeniach do pojedynczych nadajników lub węzłów sieci, a przepływność radiolinii na poziomie 

100 Mbps zdaniem Zamawiającego jest wystarczająca na potrzeby realizacji celów projektu.  Nie ma 

więc tu mowy o wąskim gardle i Zamawiający podtrzymuje te wymagania. 

Pytanie 26 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w stosunku do klimatyzatora. Oferent a tym samym wykonawca 

powinien zaproponować rozwiązanie optymalne uwzględniające warunki lokalowe serwerowni i 

zainstalowanych w niej urządzeń oraz dobrać je na etapie projektowym. 

Pytanie 27 



17 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pisząc o radiowych stacjach klienckich jako rozwiązaniach klasy operatorskiej miał na 

myśli urządzenia do zastosowań w radiowych sieciach dostępowych a nie urządzeniach domowych, 

biurowych typu SOHO. Parametry dla tego typu urządzeń sprecyzowano w punkcie „3.13  Radiowy 

terminal abonencki” 

Pytanie 28 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania w tym zakresie oraz uważa iż 16 adresów MAC jest wartością 

niewystarczającą.  

Pytanie 29 

 

Odpowiedź: 

Wartość podziału 1:128 w odniesieni do pojedynczego portu GPON określa technologię i kolejną 

generację urządzeń GPON , w praktyce odosobnionym przypadkiem jest również wykorzystanie 

pełnej krotności podziału w odniesieniu do pojedynczego portu OLT  tym samym podtrzymujemy ten 

wymóg. Większość dostępnych obecnie urządzeń OLT jest w stanie obsłużyć tą wartość podziału w 

odniesieniu do portu GPON. 

Pytanie 30 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje parametrów w tym zakresie, punkt dostępowy powinien umożliwiać 

bezprzewodowe korzystanie z usług internetowych na urządzeniach mobilnych w obrębie JUP i 

powinien umożliwiać komunikację w standardzie 802.11 bgn.  

Pytanie 31 

Odpowiedź: 

Zamawiający w punkcie 3.8 PFU wyspecyfikował oprogramowanie umożliwiające diagnostykę i 

zarządzanie całą siecią i jej elementami. 

Pytanie 32 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zakres częstotliwości od 47 do 65 Hz. 

Pytanie 33 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyjaśnia, że wysokość 2U dla zasilacza typu UPS nie dotyczy dodatkowego modułu 

bateryjnego. 

Pytanie 34 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym port RS 232 jest dostępny poprzez złącze typu DB9, 

przy zachowaniu pozostałych wymogów. 

Pytanie 35 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie przy pytaniu nr 30 

Pytanie 36 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie przy pytaniu nr 31 

Pytanie 37 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie przy pytaniu nr 32 

Pytanie 38 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie przy pytaniu nr 33 

Pytanie 39 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie przy pytaniu nr 34 

Pytanie 40 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza komputerów z matrycami 19,5”. 

Zamawiający dopuszcza komputery z matrycami min. 21”, charakteryzujące się parametrami: waga 

bez standu max 7,9kg, maksymalna suma wymiarów bez standu 96cm, zasilacz zewnętrzny o mocy 

max. 180W i sprawności 91% z aktywnym PFC, spełniające jednocześnie pozostałe wymagania 

SIWZ.  

Pytanie 41 

Odpowiedź: 

Oferent na etapie projektowania sieci powinien przeanalizować optymalny wariant, który umożliwi 

przyłączenie beneficjentów z tej miejscowości i zapewnienie usług na zakładanym poziomie. 

Wykonawca nie przeprowadził pomiarów i testów wykluczających zestawienie połączenia radiowego 

pomiędzy Czerlonką i innymi węzłami sieci.  

Pytanie 42 

 

Odpowiedź: 

Na Rys nr 1 PFU zobrazowano propozycję budowy sieci i połączeń na potrzeby przedmiotowego 

projektu z uwzględnieniem lokalizacji beneficjentów ostatecznych oraz obiektów podlegających JST. 

W miejscowości Grudki Zamawiający nie dysponuje obiektem umożliwiającym umieszczenie stacji 

radiowej typu AP, nie znajduje się w niej również żaden obiekt typu JUP. W celu przyłączenia 
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beneficjentów projektu z tej miejscowości należy wziąć pod uwagę konieczność wybudowania 

lokalnej stacji radiowej typu AP.  

Pytanie 43 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby węzły sieci lokalizowane były w pierwszej kolejności w obiektach lub na 

działkach którymi dysponuje zamawiający,  nie wykluczając jednakże możliwości lokalizowania 

węzłów sieci w innych miejscach, które nie są w dyspozycji zamawiającego. W tego typu 

przypadkach należy uzyskać zgodę właściciela i podpisać stosowne umowy, każdorazowo uzgadniając 

ich treść z Zamawiającym. 

Pytanie 44 

Wykonawca chciałby zwrócić uwagę, że w miejscowości Czerlonka nie ma działki o numerze 159, 

dlatego zwraca się z wnioskiem o podanie numeru działki zgodnego ze stanem rzeczywistym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje właściwy nr działki w miejscowości Czerlonka: 887/27, przybliżone 

współrzędne geograficzne: N: 52° 41’ 23,26”, E: 23° 43’ 29,31” 

Pytanie 45 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość dzierżawy kanalizacji 

teletechnicznej od innych Operatorów, np. Orange? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość dzierżawy kanalizacji teletechnicznej od innych Operatorów np. 

Orange, nie mniej jednak nie posiada wiedzy o ilości i stanie kanalizacji na terenie objętym projektem. 

W takim przypadku należy podpisać z operatorem stosowną umowę, każdorazowo uzgadniając jej 

treść z Zamawiającym. 

Pytanie 46 

Wykonawca prosi o sprecyzowanie, czy oferta ma obejmować koszty usługi dostępu do Internetu, jeśli 

tak to na jaki okres? 

Odpowiedź: 

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia i celów projektu. W zakresie usługi dostępu do Internetu okres jej świadczenia określa 

termin realizacji Zadania nr 7. 
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Pytanie 47 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość dzierżawy włókien 

światłowodowych na zasadzie IRU od innych Operatorów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość dzierżawy włókien światłowodowych od innych Operatorów np. 

Orange nie mniej jednak nie posiada wiedzy o ilości i stanie kanalizacji na terenie objętym projektem. 

W takim przypadku należy podpisać z operatorem stosowną umowę, każdorazowo uzgadniając jej 

treść z Zamawiającym. 

Pytanie 48 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie, czy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 

przeglądy serwisowe, jeśli tak to co jaki czas? 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów serwisowych zgodnie z wytycznymi 

producentów dostarczonego sprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w taki sposób aby 

zapewnić ciągłą i bezawaryjną pracę sieci i dostarczonych urządzeń. 

Pytanie 49 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie jaki rodzaj studni miał na myśli Zamawiający 

pisząc, że wymaga studni SK oraz SKR? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ponieważ postępowanie jest prowadzone w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” to po stronie Wykonawcy na etapie projektowania sieci będzie leżał dobór szczegółowego 

rodzaju i ilości studni kablowych. 

Pytanie 50 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy i na jaki czas opłaty związane z zajęciem pasa oraz 

umieszczeniem urządzeń w gruncie ponosi Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze po stronie Wykonawcy leżą wszystkie przewidziane przepisami prawa 

opłaty związane z realizacją inwestycji do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu. 

Pytanie 51 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający zniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego tam 

gdzie, prowadzone będą na terenie przez niego zarządzanym? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie zniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego, tam gdzie prowadzone będą roboty na 

terenie przez niego zarządzanym. 

Pytanie 52 

Wykonawca prosi o sprecyzowanie z ilu rur HDPE fi 32/40 mm mają składać się rurociągi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa, że rurociąg ma się składać z co najmniej jednej rury HDPE fi 32/40.  

Pytanie 53 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi materiałami, ponad te które są zawarte w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

Pytanie 54 

Zamawiający wymaga budowę w GWD klimatyzacji. W celu poprawnego oszacowania kosztów 

Wykonawca prosi o sprecyzowanie wymagań, m.in. określenie mocy klimatyzatora, czy innych 

ważnych dla Zamawiającego parametrów, np. obecność inwertera, czy zakresu chłodzenia i grzania. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na to pytanie jest taka sama jak odpowiedź na pytanie nr 26. 

Pytanie 55 

Zamawiający wymaga doposażenia lub rozbudowy centrali alarmowej, czujki ruchu czytnika kontroli 

dostępu w GWD. W celu poprawnego oszacowania kosztów Wykonawca zwraca się z wnioskiem o 

przedstawienie minimalnego zakresu prac, jaki się kryje pod tym pojęciem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w stosunku do rozbudowy centrali alarmowej, czujki ruchu, 

czytnika kontroli dostępu w GWD ponad te zdefiniowane w PFU. Oferent a tym samym wykonawca 

powinien zaproponować rozwiązanie optymalne uwzględniające warunki lokalowe serwerowni i 

zainstalowanych w niej urządzeń oraz dobrać je na etapie projektowym. 

Pytanie 56 



25 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał minimalne wymagania w zakresie adaptacji pomieszczenia GWD w punkcie 4.5 

PFU oraz w części rysunkowej i nie definiuje dodatkowych wymagań. Przed złożeniem oferty lub na 

etapie projektowym Wykonawca powinien przeprowadzić lokalną wizję, która umożliwi zapoznanie 

się z istniejącymi warunkami oraz zaproponować rozwiązanie spełniające te wymagania i 

odpowiadające przyjętym normom w zakresie pomieszczeń technicznych typu serwerownia. 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia prac budowlanych związanych z przebudową ścian oraz 

montażu krat w oknach.  Konieczne może być natomiast ułożenie wykładziny elektrostatycznej, 

wymiana drzwi, ułożenie drabin kablowych, przeróbka instalacji elektrycznej i wykonanie drobnych 

prac budowlano-wykończeniowych. 

Pytanie 57 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie przedłużyć terminu realizacji przedmiotu umowy, ze względu na to, że 

przedmiot postępowania jest częścią projektu dofinansowanego ze środków UE, a termin zakończenia 

tego projektu jest wyznaczony na 31.12.2015r. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

Pytanie 58 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada akceptacji właściciela infrastruktury słupowej PGE Dystrybucja S.A. 

Pytanie 59 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 29.12.2014r. 

Pytanie 60 

Wykonawca wnosi o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w zakresie zestawów PC dla BO 

oraz zestawów PC do JUP, zestawów PC spełniających poniższe wymagania: 

Zestawy komputerowe dostarczane do BO i JUP powinny posiadać minimum następujące parametry: 

 Komputer stacjonarny typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu 

oraz producenta 

 Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2540 punktów. Do oferty 

należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie 

wymogów SIWZ 
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 Pamięć operacyjna: 1 x 4GB z możliwością rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot 

wolny na dalszą rozbudowę 

 Dysk twardy min. 500 GB SATA III 

 Karta graficzna zintegrowana z procesorem, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, 

OpenCL 1.2, pamięć grafiki współdzielona do 1,8GB z pamięcią RAM 

 Karta dźwiękowa 24 bitowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa 

głośniki, wsparcie dla technologii DTS 3D. Głośniki stereo min 2,2 W każdy 

 Obudowa typu All in One: 

 zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą min. 21” o parametrach: 

o rozdzielczość min 1920 x 1080 

o kontrast typowy min 1000:1, 

o typowa jasność min 250 cd/m2 

o kąty widzenia pion/poziom: min 160/160 stopni (CR 10:1) 

o plamka max 0,32 mm 

 maksymalna suma wymiarów bez standu 107 cm, waga max 9,8 kg 

 posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5” 

umożliwiającą zamontowanie 1 szt. dysku 3,5” lub 1 szt. 2,5” dysku (HDD/SSD/SED) 

 zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo 

producenta 

 dźwiękowy system diagnostyczny informujący o potencjalnej awarii wybranych 

komponentów komputera 

 tryby pracy komputera: normalny (S0), uśpienia (S3), hibernacji/wyłączenia (S4/S5), 

 obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

 zasilacz zewnętrzny o mocy max. 150W i sprawności min 89% 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 

współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8.1 (załączyć 

wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

 Możliwość odczytania z BIOS: 

 modelu komputera, nazwy producenta 

 wersji BIOS i daty jego wydania 

 modelu procesora, prędkości procesora 

 informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii 

wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

 informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja 

SMART 

 informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny  

 wersji/ID płyty głównej 

 MAC adres zintegrowanej karty sieciowej 

 BIOS: 

 Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, 

wewnętrznych głośników, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, 

funkcji Multi-Procesor oraz Hyperthreading, wirtualizacji, slotów PCIe, funkcji ładowania 

urządzeń przez port USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z 

dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, 

zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z 

dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych 

 Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła 

na poziomie administratora 

 Certyfikaty i standardy: 
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 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu) 

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w 

internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony 

internetowej lub załączenie oficjalnej dostępnej w Internecie ulotki producenta wraz z 

linkiem do niej zawierającej taką informację 

 Ergonomia: Maksymalnie 26 dB z pozycji operatora w trybie Operating, pomiar zgodny z 

normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub 

deklaracji producenta 

 Wymagania dodatkowe: 

  Wbudowane porty i złącza: 

o porty wideo: min. 1 szt. HDMI 

o min. 2 x USB 3.0 (w tym 1 szt. z opcją szybkiego ładowania) + 3 x USB 2.0 

wyprowadzone na zewnątrz obudowy, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 

o port sieciowy RJ-45, 

o porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe, 

o zintegrowany z obudową czytnik kart multimedialnych SD 

o kamera internetowa 1 Mpix o rozdzielczości min. 1280 x 720, mikrofon zintegrowane 

w obudowie 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 

 Płyta główna , wyposażona w: 

o 2 złącza SODIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 

o sloty: 1 szt. mini PCIe, 

 Klawiatura USB 

 Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

 Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM SuperMulti – nie dopuszcza się rozwiązań typu 

SLOT-IN (szczelinowych) 

Przy czym pozostałe wymagania w zakresie: 

- bezpieczeństwa, 

- parametrów BIOS, 

- warunków gwarancji, 

- wsparcia technicznego producenta, 

- zainstalowanych systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz oprogramowania 

antywirusowego 

są zgodne z wymaganiami określonymi w PFU w rozdziale 3.15 i 3.16 odpowiednio. 

Uzasadnienie: 

Postawienie wymagań określonych w PFU stanowi naruszenie podstawowych zasad opisu zestawów 

komputerowych, zawartych w Rekomendacjach Prezesa UZP na Udzielenie zamówień publicznych na 

dostawę zestawów komputerowych z dnia 10.01.2012r. Zamawiający poprzez dobór parametrów 

(rozumianych jako opublikowany w całości zestaw wymagań) dokonał faktycznego opisu komputera 

firmy Hewlett Packard model ProOne 400 G1 AiO. Zawarte  w opisie parametry są charakterystyczne 
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wyłącznie dla komputerów marki Hewlett Packard oraz wskazanego modelu (w tym w szczególności: 

wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, ilość i rodzaj portów). 

W podanym w PFU brzmieniu wymagania dotyczące zestawów PC dla BO (pkt. 3.15 PFU) oraz 

zestawów PC do JUP (pkt. 3.15 PFU) są niekorzystne dla Zamawiającego jako dysponenta środków 

publicznych, ponieważ prowadzą do ograniczenia konkurencji, preferując urządzenia jednego 

producenta i naruszający zasadę prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji. 

Wykonawca wnosi o modyfikację specyfikacji poprzez dopuszczenie rozwiązania równoważnego 

przedstawionego w pytaniu. Umożliwi to zaoferowanie zestawów komputerów innych producentów. 

Jednocześnie spełniane są wszystkie istotne z punktu Zamawiającego oraz wymagań projektu 

parametry wymagania wydajnościowe, funkcjonalne i użytkowe, gwarancyjne zestawów 

komputerowych. 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego zaproponowana specyfikacja nie jest równoważna i nie dopuszcza 

komputera o podanej przez Wykonawcę specyfikacji. 

Pytanie 61 

Wykonawca wnosi o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w zakresie drukarek sieciowych 

(wymagania w pkt. 3.17 PFU)  zastosowanie drukarki o rozdzielczość skanowania 1200 x 600 (mono). 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania. 

Pytanie 62 

Wykonawca wnosi wyjaśnienie rozbieżności w wymaganej minimalnej ilości nadajników radiowych 

AP typu punkt-wielopunkt (PMP) oraz wskazania miejsc ich instalacji. 

Uzasadnienie: 

Wykonawca stwierdza istotne rozbieżności w PFU: 

 w rozdziale 1.1 punkt 5 oraz w rozdziale 4.6 Zamawiający wskazuje wymóg instalacji nie 

mniej niż 10 nadajników, 

 z tabeli nr 1 w rozdziale 1.1 wynika, że zakres prac obejmuje 9 lokalizacji i instalację 8 

nadajników AP, 

 z punktu 4.3 wynika, że zakres prac obejmuje instalację 9 nadajników AP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania polegające na dostarczeniu min. 10  nadajników i wyjaśnia, że 

w tabeli w rozdziale 1.1 oraz opisie w punkcie 4.3 wyspecyfikował jedynie nadajniki umieszczone na 

obiektach których gestorem jest Zamawiający. 

Pytanie 63 
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W nawiązaniu do par. 3 ust. 5 celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca wnosi o 

zastąpienie istniejącego zapisu poniższym zwrotem „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody zawinione przez Wykonawcę”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów §3 ust5 w następujący sposób: 

§3 ust5 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody zawinione przez 

Wykonawcę” 

Pytanie 64 

W nawiązaniu do par. 6 Wykonawca wnosi o dodanie zapisu o następującej treści „Wykonawcy 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej przez Strony w drodze odrębnej 

umowy, za wykonanie prac dodatkowych". Celem tego zapisu jest możliwość dodatkowego 

wynagrodzenia w sytuacjach, w których mimo posiadanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia 

Wykonawcy nie dało się ich przewidzieć na etapie ofertowania, np. kolizje z innymi sieciami.  

Odpowiedź: 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym brutto, które 

powinno obejmować wszystkie koszty związane z jego realizacją. Zamawiający nie wyraża zgody na 

dodanie zapisu. 

Pytanie 65 

W nawiązaniu do par. 7 ust. 1 celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca wnosi o 

zastąpienie istniejącego zapisu poniższym bardziej definitywnym zwrotem „Strony dokonywać będą 

odbiorów częściowych”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 66 

W nawiązaniu do par. 8 ust. 8 - po słowie "wymagalnego" Wykonawca wnosi o dodanie słowa 

"bezspornego", gdyż może nastąpić sytuacja kiedy wynagrodzenie jest wymagalne ale sporne i to jest 

przyczyną nie uregulowania płatności wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Wykonawca wnosi doprecyzowanie zapisów wg propozycji, w szczególności, że ust. 11 umożliwia 

Wykonawcy wypowiedzenie się co do zasadności roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w §8 ust.8 określił, że zapisy tego ustępu mają miejsce z zastosowaniem ust.9-12, a więc 

także z umożliwieniem Wykonawcy wypowiedzenia się co do zasadności roszczenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy (ust. 11) oraz zgodnie z ust. 12 pkt c) w przypadku zgłoszenia uwag 

określonych w ust. 11 w terminie wskazanym przez Zamawiającego Zamawiający może dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeśli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  

Pytanie 67 

W nawiązaniu do par. 9 ust. 3 lit. a Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy poprzez datę wykonania 

zamówienia i uznania go za należycie wykonane Zamawiający rozumie podpisanie przez Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac?  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przez datę realizacji zamówienia rozumie datę podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

Pytanie 68 

W nawiązaniu do par. 10 ust. 1 Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy sformułowanie tego ust. 

należy rozumieć w ten sposób, że termin gwarancji liczymy od dnia dokonania danego odbioru 

częściowego i mamy kilka różnych terminów gwarancji?  

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawcy dokonuje zmiany zapisów §10 ust. 1 projektu 

umowy w następujący sposób: 

§10 ust. 1 projektu umowy orzyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty objęte niniejsza umową na okres 

24 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego odbioru końcowego całego zamówienia”. 

Pytanie 69 

W nawiązaniu do par. 10 ust. 5 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów poprzez dodanie 

następującego zwrotu „Koszt wykonania zastępczego nie będzie przekraczał aktualnie 

obowiązujących stawek rynkowych”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 70 

W nawiązaniu do par. 11 Wykonawca wnosi o dodanie do umowy zapisów regulujących kary 

umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w umowie”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 71 

W nawiązaniu do par. 13 ust. 4 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów w następujący sposób:  
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- lit. b – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie terminu w ciągu którego Wykonawca nie rozpoczął 

robót lub ich nie kontynuuje tj. min. termin 14 dni plus wezwanie zamawiającego do ich podjęcia i 

dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do 

odstąpienia,  

- w lit. c – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu jest to zbyt 

szerokie pojęcie, gdyż wystarczy drobne uchybienie względem harmonogramu i to już skutkować 

może uprawnieniem do odstąpienia od umowy, Wykonawca proponuje ograniczyć ten zapis do 

istotnych naruszeń/niezgodności przykładowo „Wykonawca rażąco narusza postanowienia 

harmonogramu rzeczowo - finansowego robót" 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawcy dokonuje zmiany zapisów §13 ust.4 pkt. b 

umowy w następujący sposób: 

§13 ust.4 pkt. b.) przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

upływu 14 dniowego okresu od momentu pisemnego wezwania do kontynuacji prac przez 

Zamawiającego”. 

§13 ust.4 pkt. c.) przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót”. 

 

Jeden z Wykonawców przesłał do Zamawiającego pismo z prośbą o wyjaśnienie treści siwz i 

pfu, które wpłynęło w dniu 18.12.2014 r. – po terminie określonym w art. 38 ust. 1, tj. później, niż do 

końca dnia, w którym upłynęła połowa terminu składania ofert. Wobec tego zgodnie z art. 38 ust. 1a 

ww. ustawy Zamawiający pozostawia pismo bez rozpoznania.  

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną 

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe 

warunki nie ulegają zmianie. 

 

Wójt Gminy Białowieża 

Grzegorz Kasprowicz 




