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Teatr Narodowy                                                                                   Warszawa, 21 czerwca 2021 r.  
Pl. Teatralny 3 
00 – 077 Warszawa 
Nr sprawy: 9/2021 

 

 

Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym  

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp  

na dostawę urządzeń sieciowych. 

 
 
Dotyczy: zapytanie do SWZ 
Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego:  
 
Pytanie 1 

„Załącznik nr 1 do SWZ, Dotyczy: II. Punkt dostępowy (AP) - 30 sztuk, wymaganie 1. 

Zamawiający wymaga by urządzenia pracowały w zakresie temperatur 0-47°C. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, jeżeli dostarczony sprzęt, według danych 
katalogowych producenta ma wskazaną pracę w zakresie 0-45°C?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzna za spełnienie wymagania, jeżeli dostarczony sprzęt, według danych katalogowych 
producenta ma wskazaną pracę w zakresie 0-45°C 
 
Pytanie 2 
„Załącznik nr 1 do SWZ, Dotyczy: II. Punkt dostępowy (AP) - 30 sztuk, wymaganie 6a) 

Zamawiający wymaga by urządzenie wyposażone było w 2 porty 10/100/1000Base T, przy czym 
jeden ma poprawnie pracować również w standardzie 2500Base T. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania jeżeli dostarczone urządzenie wyposażone będzie w 
2 porty 10/100/1000Base T ale bez wsparcia standardu 2500Base T? 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania jeżeli dostarczone urządzenie wyposażone będzie w 
1 port 10/100/1000Base T oraz jeden port 100/1000/2500Base T?” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ, 
dotyczących: II. Punkt dostępowy (AP) - 30 sztuk, wymaganie 6a). 
 
Pytanie 3 
„Dotyczy pkt 7.4.1. 

Zamawiający wymaga wykazania minimum trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 pln netto 
każda. Zgodnie z treścią SWZ przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych. Czy 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę minimum trzech dostaw 
sprzętu sieciowego wraz z wdrożeniem oraz wsparciem serwisowym producenta?” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykazanie przez Wykonawcę minimum trzech dostaw sprzętu 
sieciowego wraz z wdrożeniem oraz wsparciem serwisowym producenta na kwotę nie mniejszą niż 
150 000,00 pln netto każda. 
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Pytanie 4 
„Z uwagi na bardzo krótki czas na przygotowanie oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o 
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25.06.2021 r. Czas ten pozwoli na prawidłową i rzetelną 
kalkulację kosztową oferty.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający określił termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 10:00. 
 

 
 
 
 
 
Podpisała: 
 
mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 
Przewodnicząca Komisji   
ds. przetargów publicznych w TN 


