
 
Znak: AG-I.272.1.1.2015                                                                                     Kielce, 20 lutego 2015 r. 
 
 

Informacja dla Wykonawców nr 4 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego”, znak: AG-I.272.1.1.2015.      
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela 
wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Prosimy o informację na jakiej podstawie Zamawiający będzie dokonywał oceny równoważności skoro  
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nie ma żadnych parametrów, funkcji użytkowych  
i technicznych, które są jedynymi wskaźnikami przydatnymi do takiej oceny. Wyżej wymienione 
wskaźniki są określone w Projekcie Wykonawczym, tzn. dokumencie Opis.pdf. Utrzymanie przez 
Zamawiającego porównania materiałów do dokumentu STWOR obniża końcową jakość i 
funkcjonalność oraz powoduje brak kontroli nad prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych 
oraz jest bardzo sprzyjające dla wszystkich, którzy nie zamierzają oferować produktów co najmniej 
równoważnych do parametrów i funkcji zdefiniowanych w Opisie Projektu Wykonawczego, a jedynie 
bazują na oświadczeniach. 
 
Odpowiedź: 
W rzeczonym zestawie, znajduje się pytanie dotyczące Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
(akapit.1), a w szczególności parametrów, które miałyby rozstrzygać spełnianie lub nie spełnianie wymagań 
dot. parametrów technicznych i funkcjonalnych. Zwracamy uwagę, że parametry służące ocenie 
równoważności technicznej (parametrów komponentów i systemów) oraz funkcjonalnej (możliwości 
użytkowych) znajdują się Opisie technicznym, a nie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Ocena więc powinna opierać się na komplecie dokumentacji, a nie wybranym, pojedynczym dokumencie. 
 
Pytanie 2: 
W związku z IV.3.3 zwracamy uwagę na zagrożenie wynikające z samodzielnie podejmowanej decyzji 
przez Inspektora Nadzoru w zakresie akceptacji propozycji zamiennych. Z racji faktu, że jest to rzadko 
spotykana sytuacja idealnie sprzyjająca wykonawcy, prosimy o informację czy Projektant posiada prawa 
autorskie i czy ma jakikolwiek wpływ na opinię decydującą o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji 
zamiennej. Prosimy o informację czy Inspektor Nadzoru (i Projektant) pracują na zlecenie 
Zamawiającego, czy też mogą kontaktować się bezpośrednio z wybranym Wykonawcą (lub oferentami) 
i samodzielnie podejmować decyzje? Docelowo - czy w przypadku uzyskania zgody w bezpośredniej 
komunikacji (mail, faks, notatka z pieczęcią i podpisem) od Inspektora Nadzoru, Zamawiający 100% 
pozwoli na zastosowanie rozwiązań zamiennych? 



 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wie do jakiego zapisu IV.3.3 Wykonawca nawiązuje ale informuje, że Biuro 
Projektowe, a w szczególności osoby uczestniczące w opracowaniu dokumentacji, posiadają 
niezbywalne prawa autorskie. W związku z powyższym decyzje o zmianach zarówno w trakcie 
przygotowania, jak i realizacji zadania, nie mogą być podejmowane samodzielnie. 
 
Pytanie 3: 
Na schematach elektrycznych budynku C wszystkie rozdzielnie są opisane jako wnękowe - w opisie 
technicznym napisano że maja być w wykonaniu natynkowym - Czy zamawiający dopuści zastosowanie 
tablic elektrycznych w wykonaniu natynkowym w budynku B i C? 
 
Odpowiedź: 
W budynku C obudowy natynkowe, w budynku B podtynkowe. 
 
Pytanie 4: 
W opisie projektu wykonawczego punkt 1.9- projektant zawarł zapis odnoszący się do gniazd zasilania: 
ZPK - 2 gniazd 1-fazowych kodowanych 230V - gniazda specjalne Mosaic 3x2P+Z z uchwytem 
montażowym do DLP- zasilanie stanowisk komputerowych, a jednocześnie na rysunkach 
wykonawczych w strukturze ZPK zaznaczono 2 gniazda elektryczne. Jaka struktura ZPK z dwoma czy z 
trzema gniazdami elektrycznymi jest właściwa? 
 
Odpowiedź: 
Z dwoma gniazdami DATA. 
 
Pytanie 5: 
Opis techniczny pkt 1.12.2. Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego - jak należy 
rozumieć zapis- wszystkie łącza okablowania poziomego mają zapewniać : Możliwości transmisyjne do 
minimum klasy FA co ma być potwierdzone certyfikatem pomiarowym wydanym na kanał lub łącze 
przez akredytowane niezależne laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz powykonawczo pomiarami 
wykonanymi na obiekcie z gniazdem kat.7A natomiast w pkt. 1.12.27 istnieje zapis „Pomiary sieci 
miedzianej należy wykonać na zgodność z I5O/IEC11801 lub EN50173 -1: Klasa E dla wszystkich torów 
transmisyjnych; Klasa F dla gniazd z kablem kat.7 dla 10% (wybranych losowo) torów transmisyjnych. 
Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał pomiary powykonawcze w klasie F na wkładkach 
kat 7A tych 10%,  
a potem uzupełniał gniazda we wkładki docelowe zgodnie z projektem ? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zgodnie z projektem.  
 
Pytanie 6:  
Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.11 Wymagania dotyczące gniazd „ Wszystkie gniazda mają być 
zakańczane za pomocą narzędzi np. nożem uderzeniowym lub narzędziem, które pozwala zakończyć 
wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakową siłą. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie 
większego niż 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapasów parametrów transmisyjnych. Jednocześnie 
odrzuca się wszelkie gniazda zarabiane beznarzędziowo, które nie spełniają powyższego zapisu. ” W 



wymogach jest opisana dokładnie technologia zarabiania gniazd za pomocą narzędzi jednakże jest 
dużo technik zarabiania gniazd i wszystkie gwarantują minimalne rozploty mniejsze niż 6mm, 
narzucenie takiego rozwiązania jest bezpodstawne a zarazem działa na szkodę zamawiającego gdyż 
metody beznarzędziowe ograniczają nawet rozplot do 4mm i w efekcie uzyskania jeszcze lepszych 
parametrów, w związku z tym prosimy o wykreślenie powyższych wymagań. 
 
Odpowiedź: 
Wg naszej opinii wykonanie terminacji kabli na gniazdach narzędziami jest metodą dokładniejszą 
pozwalającą na osiągnięcie zapasu parametrów transmisyjnych. Metoda ta nie ogranicza wykonawców do 
zastosowani jednego producenta.  
 
Pytanie 7:  
Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.12 Wymagania dotyczące panel krosowego okablowania miedzianego  
„ Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych 
prostych o wysokości montażowej 2U i pojemności do 24 gniazd. Każdy port ma mieć możliwość 
oddzielnego zapisu i oznaczenia przez system kolorowych ikon. Panel ma być wyposażony w tylny 
wspornik w celu ułożenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiający. ” W wymaganiach 
Zamawiający narzuca panel 2U 24 porty podczas gdy standardem u największych producentów 
okablowania jest panel 1U 24 porty. Zastosowanie niższych paneli nie wpływa na parametry a dla 
użytkownika jest dodatkowym atutem gdyż w szafie pozostaje więcej miejsca dane panele można 
zmieścić w mniejszej ilości szaf w mniejszych pomieszczeniach. W związku z korzyściami jakie idą dla 
inwestora jeżeli zostaną zastosowane panele 1U prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. 
 
Odpowiedź: 
Pojemność szaf, paneli, pola przełącznic, dostępne przestrzenie montażowe oraz przełączeniowe itp. 
określone w dokumentacji zostały zaprojektowane prawidłowo i komfortowo - tj. z zapewnieniem 
odpowiedniej ilości miejsca, tym samym nie ma potrzeby oszczędności miejsca. Panele krosowe mają 
gwarantować możliwości konfiguracyjne w zakresie wymaganych parametrów i funkcji 
przyłączeniowych -tzn. zapewnienia możliwości płynnych i wielokrotnych zmian przeznaczenia portów, 
gniazd, gniazd wymiennych i interfejsów końcowych oraz wykorzystywać najtańsze i powszechnie 
dostępne kable krosowe z interfejsami RJ45. Zastosowane panele nie mogą ograniczać żadnej funkcji, 
która została zaplanowana lub wynika z możliwości projektu i ma być realizowana przez budowane 
okablowanie. 
 
Pytanie 8:  
Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.13 Kable krosowe miedziane „Kable obszaru roboczego (przyłączane do 
stacji użytkownika) jak i krosowe (w szafie kablowej) mają być wykonane z linki ekranowanej S/FTP 
600MHz. Wtyk złącza RJ45 ma posiadać szczelną elektromagnetycznie osłonę ekranowaną, tak aby 
zapewnić kontakt elektryczny z obudową ekranowanych gniazd RJ45 po całym obwodzie złącza. 
Wymaga się standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub T568A. Osłona 
zewnętrzna kabli ma być typu LSZH. ” Zamawiający wymaga dostarczenia kabli kat. A co jest 
równoznaczne z pasmem 500MHz, prosimy zatem o zmianę powyższego zapisu na „S/FTP 500MHz” 
gdyż według nas wkradła się pomyłka w dokumentację. 
 
Odpowiedź: 
Nie ma pomyłki. Zaprojektowane kable krosowe uwzględniają zapas transmisyjny, szczególnie 
konieczny dla kabli elastycznych, które jako jedyny ruchomy element okablowania są szczególnie 
narażone na uszkodzenia i obniżenie swojej wydajności przez wielokrotne operacje przyłączeniowe, 



skręcenia, sploty i inne czynności użytkowników, w wyniku których mechaniczne oddziaływanie na 
kabel i złącza może wpłynąć na osiąganą wydajność całego kanału transmisyjnego. 
 
 
Pytanie 9:  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dostawa szafy IT - CPD w budynku A jest w zakresie 
niniejszego zamówienia? Czy rozdzielnica TUPS zasilająca niniejszą szafę jest przedmiotem 
zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
Dostawa szafy IT - CPD w budynku A jest w zakresie niniejszego zamówienia a rozdzielnica TUPS 
zasilająca niniejszą szafę nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 10:  
1.12.11. Wymagania dotyczące gniazd 
Wszystkie gniazda mają być zakańczane za pomocą narzędzi np. nożem uderzeniowym lub narzędziem, 
które pozwala zakończyć wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakową siłą. Celem jest zachowanie 
minimalnego rozplotą par nie większego niż 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapasów parametrów 
transmisyjnych. Jednocześnie odrzuca się wszelkie gniazda zarabiane beznarzędziowo, które nie 
spełniają powyższego opisu, 
W powyższych wymogach jest opisana technologia zarabiania gniazd, na obecnym rynku jest dużo 
technik zarabiania gniazd i wszystkie gwarantują minimalne rozploty mniejsze niż 6mm, narzucenie 
takiego rozwiązania jest bezpodstawne i ograniczające metodykę prac wykonawcy. Zamawiający nie 
może wpływać na technologię jaką stosuje Wykonawca a zarazem działa na szkodę zamawiającego 
gdyż metody beznarzędziowe ograniczają nawet rozplot do 4mm i w efekcie uzyskania jeszcze 
lepszych parametrów, w związku z tym wnioskujemy o wykreślenie powyższych wymagań. 
 

Odpowiedź: 
Wg naszej opinii wykonanie terminacji kabli na gniazdach narzędziami jest metodą dokładniejszą 
pozwalającą na osiągnięcie zapasu parametrów transmisyjnych. Metoda ta nie ogranicza wykonawców do 
zastosowani jednego producenta.  
 
Pytanie 11:  
1.12.12. Wymagania dotyczące panela krosowego okablowania miedzianego 
Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych 
prostych o wysokości montażowej 2U i pojemności do 24 gniazd. Każdy port ma mieć możliwość 
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma być wyposażony w tylny 
wspornik w celu ułożenia i zamocowania do niego kabli. oraz zacisk uziemiający 
W powyższych wymogach zamawiający narzuca panel 2U 24 porty , podczas gdy standardem  
u największych producentów okablowania jest panel 1U 24 porty , zastosowanie niższych paneli nie 
wpływa na parametry a dla użytkownika jest dodatkowymi atutami gdyż w szafie pozostaje więcej 
miejsca co za tym idzie dane panele można zmieścić w mniejszej ilości szaf co za tym idzie w 
mniejszych pomieszczeniach. W związku z korzyściami jakie idą dla inwestora jeżeli zostaną 
zastosowane panele 1U prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. 
 
Odpowiedź: 



Pojemność szaf, paneli, pola przełącznic, dostępne przestrzenie montażowe oraz przełączeniowe itp. 
określone w dokumentacji zostały zaprojektowane prawidłowo i komfortowo - tj. z zapewnieniem 
odpowiedniej ilości miejsca, tym samym nie ma potrzeby oszczędności miejsca. Panele krosowe mają 
gwarantować możliwości konfiguracyjne w zakresie wymaganych parametrów i funkcji 
przyłączeniowych -tzn. zapewnienia możliwości płynnych i wielokrotnych zmian przeznaczenia portów, 
gniazd, gniazd  
 
wymiennych i interfejsów końcowych oraz wykorzystywać najtańsze i powszechnie dostępne kable 
krosowe z interfejsami RJ45. Zastosowane panele nie mogą ograniczać żadnej funkcji, która została 
zaplanowana lub wynika z możliwości projektu i ma być realizowana przez budowane okablowanie. 
 
Pytanie 12:  
1.12.13. Kable krosowe miedziane 
Kable obszaru roboczego (przyłączane do stacji użytkownika, jak i krosowe  (w szafie kablowej) mają 
być wykonane z linki ekranowanej S FTP 600MHz. Wtyk złącza RJ45 ma posiadać szczelną 
elektromagnetycznie osłonę ekranowaną. tak aby zapewnić kontakt elektryczny z obudową 
ekranowanych gniazd RJ45  po całym obwodzie złącza. Wymaga się standardowej sekwencji rozszycia 
kabla T568B (preferowana) lub T568A. Osłona zewnętrzna kabli ma być typu LSZH. 
Zamawiający wymaga dostarczenia kabli kat. 6A co jest równoznaczne z pasmem 500MHz, prosimy 
zatem o zmianę powyższego zapisu na „S/FTP 500MHz" gdyż według nas wkradła się pomyłka  
w dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 
Nie ma pomyłki. Zaprojektowane kable krosowe uwzględniają zapas transmisyjny, szczególnie 
konieczny dla kabli elastycznych, które jako jedyny ruchomy element okablowania są szczególnie 
narażone na uszkodzenia i obniżenie swojej wydajności przez wielokrotne operacje przyłączeniowe, 
skręcenia, sploty i inne czynności użytkowników, w wyniku których mechaniczne oddziaływanie na 
kabel i złącza może wpłynąć na osiąganą wydajność całego kanału transmisyjnego. 
 
Pytanie 13:  
Prosimy o określenie ilości gniazd montowanych w każdym punkcie „ZPK", gdyż w przedmiarze 
napisane jest o dwóch gniazdach podwójnych „DATA" (4 gniazda pojedyncze „DATA"), według opisu 
technicznego w punkcie „1.9 Punkt elektryczno-logiczny" mowa jest o o dwóch gniazdach 1-fazowych 
kodowanych 230V (dwa gniazda „DATA"), a zaraz obok napisane jest o gniazdach specjalnych Mosaic 
3x2P+Z  
( 3 gniazda „DATA"). Prosimy o odpowiedz ile gniazd pojedynczych montowanych jest w jednym 
zestawie „ZPK"? 
 
Odpowiedź: 
W projekcie przewidziano dla jednego Punktu ZPK dwa gniazda kodowane DATA (zgodnie z częścią 
graficzną na rysunku). 
 
Pytanie 14:  
Prosimy o udostępnienie rzutu parteru budynku C-1 nr rysunku 3.49 gdyż Zamawiający do umieścił go  
w dokumentacji umieszczonej na serwerze. 
 
Odpowiedź: 



Zamawiający  informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego - rzut parteru budynku C-1 – numer rysunku 3.49. 
 
Pytanie 15: 
Zgodnie z SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia punkt 5 „Modernizacja sieci teleinformatycznej  
w budynku A będzie przedmiotem odrębnego postępowania" W związku z powyższym proszę  
o potwierdzenie, że schematy tablic elektrycznych TUPS Budynek A, TKO Budynek A, TK2 Budynek A, 
TK3 Budynek A, TK4 Budynek A, TK5 Budynek A, TK6 Budynek A, TK7 Budynek A, TK8 Budynek A 
oraz nr rysunku 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 nie dotyczy niniejszego 
postępowania. 
W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.02.2014. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że wyżej wymienione schematy tablic elektrycznych oraz rysunki o wyżej 
wymienionych numerach nie dotyczą niniejszego postępowania. 
W zakresie terminu składania ofert Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ (Informacja nr 3 dla 
Wykonawców, z dnia 18.02.2015 roku). 
 
 
Zamawiający  informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego - rzut parteru budynku C-1 – numer rysunku 3.49. 
 
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego załączniki w wersji edytowalnej.  
 
Odpowiedzi na pozostałe zadane przez Wykonawców pytania ukażą się w najbliższym czasie  
na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zostaną 
przekazane do Wykonawców, którzy zadali pytania. 
 


