Warszawa, dnia 27.10.2020 r.
DZP-361-888-104/2020
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:
1. Pytanie dotyczące punktów I, J
Czy Zamawiający posiada już w miejscu montażu doprowadzony kabel zakończony gniazdkiem
RJ45 do którego Wykonawca ma wpiąć instalowany AP dostarczonym wraz z AP patchcordem?
Do jakich materiałów mają być montowane AP (np. beton, g/k, cegła, sufit g/k) ?
Jak wysoko mają być instalowane AP ? Czy będzie wymagany podnośnik do prac instalacyjnych ?
2. Czy Zamawiający dopuści punkt dostępowy zewnętrzny pracujący w trybie radiowym 4x4:3?
Aktualne wymaganie opisane w punkcie F.2. oraz G.2. mówi o trybie radiowym 3x4:4.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Power Injectora (punkt H.), który nie będzie
kompatybilny ze standardem 802.3bt (punkt H.1.) natomiast będzie w pełni kompatybilny z
oferowanymi punktami dostępowymi zewnętrznymi oraz będzie oferował 80W mocy wyjściowej?
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Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1. Zamawiający zapewni doprowadzenie okablowania zakończonego gniazdem RJ45 w okolicy
przewidzianych punktów dostępowych. Nowo instalowany AP należy podłączyć dostarczonym z nim
patchcordem do gniazda. Zarówno wysokość montażu jak i materiał sufitów/ścian jest bardzo
różnorodny - wykonawca będzie musiał każdorazowo zapoznać się z miejscem instalacji i dopasować
jej sposób.
Ad. 2. Zamawiający przychyla się do prośby. Wobec tego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy zmienia punkty F.2 oraz G.2, które otrzymują nowe brzmienie
punkt F.2. oraz G.2 "Praca w trybie co najmniej SU-MIMO 4x4:3"
Ad.3. Zamawiający nie przychyla się do prośby.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert z dnia 28.10.2020 r. godz. 10.00. na dzień 30.10.2020 r. godz. 10.0
Otwarcie ofert z dnia 28.10.2020 r. godz. 10.15. na dzień 30.10. 2020 r. godz. 10.15.

Z poważaniem
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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