Warszawa, dnia 21.10.2020 r.

DZP-361-871-104/2020
Do wszystkich pobierających SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-104/2020 na: „Sukcesywną dostawę systemu
bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWEGO
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Pytanie 1 (Dot. F.12 AP zewnętrzny – transmisja dookólna)
Czy Zamawiający dopuści AP zewnętrzy o wymiarach 23x24x27cm, gdzie wymiary te podane są z
uwzględnieniem odpowiednich anten? Biorąc pod uwagę, że wymagane w SOPZ wymiary podane są
bez anten, proponowane rozwiązanie jest realnie mniejsze niż wymagane w SOPZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do prośby.
Wobec tego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia punkt F.12, który otrzymuje nowe
brzmienie:
F.12.

Wymiary nieprzekraczające 35 x 26 x 23 cm (nie wliczając zestawu montażowego oraz

anten)
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Pytanie 2 (Dot. H. Zasilacz PoE++)
Czy Zamawiający dopuści zasilacz PoE, który spełnia standard 802.3at i obsługuje moc wyjściową
30W, przy założeniu, że żaden z zaoferowanych AP nie będzie wymagał do poprawnej pracy więcej niż
30W oraz będzie pracował w standardzie 802.3at?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Pytanie 3 (Dot. H. Zasilacz PoE++)
Czy Zamawiający dopuści zasilacz PoE, który spełnia standard 802.3bt i obsługuje moc wyjściową
60W, przy założeniu, że żaden z zaoferowanych AP nie będzie wymagał do poprawnej pracy więcej niż
30W?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do prośby.
Wobec tego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia H.4, który otrzymuje nowe
brzmienie:
punkt H.4.

Obsługa mocy wyjściowej minimum 60W

Z poważaniem
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski

2

