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Stara Kamienica dn. 26.04.2017 r. 

Ogłoszenie nr 66138-2017 z dn. 2017-04-13 

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. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, 

modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: 

„Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”. 

 

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 jednolity Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

PFU, pkt. 3.2. Okablowanie strukturalne, str. 6 (Punkt dystrybucyjny) 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę szafy o wysokości minimum 37U (np. 42U) spełniającej 
wszystkie pozostałe wymagane parametry?  
Uzasadnienie: szafy 42U są powszechnym standardem wysokości stosowanym w sieciach 
teleinformatycznych. Z oczywistych względów zapewniają więcej miejsca na załadowanie sprzętu 
teleinformatycznego. 
 

Odpowiedź 1: 

Należy wykonać zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym. 

 

Pytanie 2: 

PFU, pkt. 3.2. Okablowanie strukturalne, str. 6 
Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga zainstalowania sieci klasy E (kat.6), można dostarczyć 
kable krosowe tej samej kategorii (kat. 6) w ilości odpowiedniej do uruchomienia wszystkich gniazd 
sieci LAN, zamiast kat.6A? 
 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli krosowych kat. 6 
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Pytanie 3: 

OPZ, pkt. 3.3 Zakup sprzętu komputerowego koniecznego do realizacji Projektu, str. 150 (Zasilacz 
awaryjny UPS: 17 szt.) Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę UPS spełniających wszystkie 
wymagane parametry, ale z gniazdami z utrzymaniem zasilania (wyjściowymi) również w standardzie 
Schuko? Uzasadnienie: gniazda typu Schuko są powszechnym standardem w Polsce i zapewniają 
zgodność podłączenia zasilania większości sprzętu komputerowego. 
 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza UPS-y z gniazdami typu Schuko 

 

 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.  

Informujemy, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ przedmiotowego 

postępowania. 

 

Wójt Gminy 

          /-/ Zofia Świątek 


