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Teatr Narodowy                                                                                   Warszawa, 22 czerwca 2021 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 9/2021 

 

Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu na dostawę urządzeń sieciowych, 

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

 

Dotyczy: zapytanie do SWZ 

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego:  

 

Pytanie 1 

„Dotyczy SWZ, - pkt 14.2  

Zamawiający oczekuje dostarczenia instrukcji użytkowania urządzeń w języku polskim. Biorąc pod 

uwagę fakt, że urządzenia AP będą zarządzane przez kontroler, który jest w posiadaniu 

Zamawiającego i z tego narzędzia wykonywane są wszystkie czynności niezbędne do konfigurowania 

i zarządzania AP oraz to, że w zdecydowanej większości producenci udostępniają dokumentację  

w języku angielskim, czy Zamawiający odstąpi od tego wymagania?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji użytkowania urządzeń w języku angielskim. 

Zostanie opublikowane stosowne sprostowanie do SWZ. 

 

Pytanie 2 

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

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego urządzenia AP dedykowanego zasilacza sieciowego 

230V/50Hz. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli – czy chodzi o tak zwany  

„Power Injector” który umożliwia zasilenie AP kablem Ethernet, czy chodzi o zasilacz AC/DC  

z kablem zakończonym odpowiednią wtyczką (pasującą do AP)? Zwracamy uwagę, że w przypadku 

dostarczenia zasilacza, w którym kable mają ograniczoną długość, istotnym ograniczeniem  

w instalacji może być odległość gniazda zasilającego 220V od miejsca montażu AP. W przypadku 

wyboru przez Zamawiającego dostarczenia zasilaczy prosimy o potwierdzenie, że bezpośrednio  

w miejscach montażu AP są dostępne gniazda zasilające 220V i zapewnienie niezbędnego 

okablowania elektrycznego leży po stronie Zamawiającego i nie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga dostarczenia 24 szt. dedykowanych do specyfikowanych w Załączniku  

nr 1 do SWZ pkt II punktów dostępowych – zasilaczy sieciowych AC/DC 230v/50Hz.  

Zamawiający ma świadomość ograniczeń długości kabli zasilaczy sieciowych, a kwestia podłączenia 

urządzeń do zasilania 230V nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 3 

„Dotyczy SWZ pkt 14.13. 2 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy, 

natomiast w przypadku dokonania wymiany urządzenia – okres gwarancji liczony jest od dnia 

podpisania protokołu odbioru tego urządzenia, w wymiarze określonym w ofercie i rozpoczyna się  
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od daty dostarczenia wymienionego urządzenia. W obecnym brzmieniu, Wykonawca musi 

zagwarantować w zasadzie gwarancję wieczystą, nie ograniczoną czasowo. Wykonawca zwraca się  

z prośbą o wprowadzenie modyfikacji w tym wymaganiu w poniższy sposób: „Okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o okres wykonywania naprawy, natomiast w przypadku dokonania wymiany urządzenia 

– okres gwarancji liczony jest do ostatniego dnia 36 miesięcznego okresu trwania gwarancji 

pierwotnej”” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ. 

 

Pytanie 4 

„Dotyczy pkt 14.14 lit a) SWZ  

Zamawiający specyfikuje parametr gwarantowanego czasu naprawy jako maksymalnie 7 dni 

kalendarzowych licząc od następnego dnia po zgłoszeniu (e-mailem) o awarii urządzenia,” 

Dodatkowo w pkt 14.14 lit b) SWZ Zamawiający wymaga „dostarczenie Zamawiającemu, na czas 

naprawy, urządzenia zastępczego o takich samych parametrach technicznych jak naprawiane 

urządzenie,” Prosimy o potwierdzenie ze wymóg zawarty w pkt 14.14 lit b) SWZ dotyczy sytuacji  

w której Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w pkt 14.14 lit a) SWZ.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia na czas naprawy – o którym mowa w pkt 14.14 a 

SWZ – urządzenia zastępczego o takich samych parametrach technicznych jak naprawiane urządzenie. 

 

Pytanie 5 

„W Załączniku nr 1 do SWZ „SOPZ” w zakresie Wdrożenia rozwiązania systemu ochrony poczty 

Zamawiający wymaga m.in. konfiguracji wskazanych funkcjonalności. Prosimy o informację  

czy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oczekiwanej konfiguracji przy pomocy zdalnego dostępu 

do konfigurowanych urządzeń?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia konfiguracji przy pomocy zdalnego 

dostępu do konfigurowanych urządzeń. 

 

Pytanie 6 

„Prosimy o potwierdzenie że w zakresie prac wdrożeniowych dla punktów dostępowych AP nie leży 

fizyczny montaż dostarczanych urządzeń w obiektach Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W zakresie prac wdrożeniowych dla punktów dostępowych, Zamawiający nie oczekuje fizycznego 

montażu dostarczonych urządzeń w budynku Teatru.  

 

Podpisała: 

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji   

ds. przetargów publicznych w TN 


