
Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego z dn. 25.02.2019 - numer sprawy WSA/ZP/BA/10/2019 

1. W kosztorysie (poz. 1, 2, 3) występują kable ekranowane kat 5e, 6e i 7e. Wg norm okablowania 
strukturalnego nie ma takiej kategorii jak 6E czy 7E, kable występują w kat.: 5e, 6, 6A, 7, 7A. Proszę o prawidłowe 
określenie kategorii kabli wg. aktualnych norm. W kosztorysie (poz. 4-8), poza nieprawidłową kategorią portów i 
gniazd (jw.) wyspecyfikowane one zostały jako UTP - nieekranowane. Przy instalacji kabli ekranowanych wydaje się to 
błędem. Proszę o określenie kategorii gniazd i portów wg. aktualnych norm. W kosztorysie (poz. 5) występuje panel 
krosowy z portami kat. 7e (błędne oznaczenie kategorii) - na rynku dostępne są złącza i panele tylko do kat. 6A. Proszę 
o określenie paneli krosowych wg. aktualnych norm. 

Odp. Zamawiający uchyla: załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 - formularz ofertowy, 

załącznik nr 3 - wzór umowy i wprowadza nowe załączniki: 

załącznik nr 1.1- opis przedmiotu zamówienia, 

załącznik 2.1 - formularz ofertowy, 

załącznik 3.1. - wzór umowy. 

2. Proszę wyjaśnić, dlaczego przewody mają być ekranowane, a patchpanele i gniazda nie mają mieć 
możliwości podłączenia ekranu. 

Odp. Instalacja ma być ekranowana, a panele przyłączeniowe wraz z gniazdami mają być ekranowane. 
Zamawiający wprowadziła zmiany w nowych załącznikach. Patrz odpowiedź do pytania nr 1. 

3. Przewodów do instalacji jest ponad 8000mb a listew lOOmb. Proszę o wyjaśnienie. 

Odp. Przewody będą prowadzone istniejącymi trasami, tylko w pokojach biurowych będą prowadzone w 
listwie. 

4. Jeżeli w listwach 30X15 mają być ułożone przewody kat. 7e i 6e to promień zgięcia zawsze będzie większy 
niż przewidują to normy. Proszę o wyjaśnienie. 

Odp. Przewody kat. 7 i 6 będą prowadzone trasami istniejącymi i szachtami bez użycia kanału 
instalacyjnego 30x15. Kanał instalacyjny ma zastosowanie przy przewodzie kat. 5e. 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy i montażu określonej ilości materiałów. Jakie będzie 
stanowisko Zamawiającego jeżeli Wykonawca zainstaluje inną ilość niż Zamawiający wskazał w 
zestawieniu? 

Odp. Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego. Stosowne 
zapisy zostały zawarte w załączniku 3.1 - wzór umowy w § 9. 

6. Czy długość zamontowanych przewodów będzie zweryfikowana na podstawie dostarczonych pomiarów z 
uwzględnieniem zapasu na ścinki, czy tylko to co będzie wynikało z pomiarów? 

Odp. Zamawiający zapłaci za przewód użyty do realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Czy w ofercie należy podać cenę montażu w szafie Punktu Dystrybucyjnego, czy montaż modułów na kablu 
wraz z montażem pustego panelu w szafie? Czy istnieje projekt wykonania w/w zamówienia? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby przewodem kat. 7 SFTP zostały połączone dwie serwerownie. W obu 
serwerowniach ma być zamontowany panel krosowy. Przewody mają być skrosowane do obu paneli. 
Przewód kat. 5e FTP i 6 SFTP mają być zakończone skrosowanym gniazdem i skrosowane do paneli 
przyłączeniowych. 
Na w/w zamówienie nie ma projektur, gdyż sieć teleinformatyczna istnieje i jest rozbudowywana. 



Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną 

częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień zmienia w istotny 

sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiotu zamówienia w związku z powyższym Zamawiający 

przedłuża wyznaczony termin na składanie ofert do 5 marca 2019r., termin na zadawanie pytań minął 

25.02.2019r. 


