
 

 

Znak: AG-I.272.1.1.2015                 Kielce, 25 lutego 2015 r. 

 

Informacja dla Wykonawców nr 6 

 

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: 

Informujemy, że projekt wykonawczy „MODERNIZACJI SIECI TELEINFORMATYCZNE W BUDYNKACH C-1 I B ORAZ 

A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO" został przygotowany w sposób naruszający zasady równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust 1 ustawy Pzp, a nadto jest niezgodny z art. 29 

ust. 2 ustawy Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą konkurencję. 

Podane w dokumentacji projektowej cechy, parametry oraz ilustracje jasno opisują rozwiązanie AMP ACO+ firmy TE 

Connectivity dystrybuowane w Polsce przez firmę LANSTER Sp. z o.o. i pomimo zapisów dotyczących dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych wykluczają zastosowanie innych rozwiązań poprzez dobór cech tylko jednego rozwiązania. 

Przykładem, może być użyty w projekcie kabel kategorii 7A wg. ISO/IEC 11801 i EN 50173-1  

z charakterystyką rozszerzoną do częstotliwości 2000 MHz oraz poniższa charakterystyka częstotliwościowa. 

 

Tabela 2 Wymagana dla parametrów transmisyjnych przy częstotliwościach kluczowych 

 

 
 

Wg. naszej najlepszej wiedzy istnieje rozbieżność między charakterystyką publikowaną przez firmę LANSTER Sp. z o.o. 

(dystrybutora TE Connectivity) a charakterystyką jedynego kabla kat.7A o żyle AWG23 znajdującego się na oficjalnej 

stronie producenta (numer produktu 1711910-1) pod linkiem: 

 

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0

514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf 

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf


  

Wg. producenta, kabel ten posiada pasmo częstotliwościowe do 1300 MHz. 

 
 

Wnioskujemy zatem do Zamawiającego o usunięcie zapisów dotyczących wymogu pasma 2000MHz i doprecyzowanie 

wymagań tak aby nie naruszały art. 7 ust 1 oraz art. 29 ust 2 ustawy Pzp. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 2: 

Związku z chęcią udziału naszej firmy w przetargu z tematu z przykrością musimy zawiadomić, że projekt wykonawczy 

„MODERNIZACJI SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKACH C-1 I B ORAZ A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU 

WOJEWÓDZKIEGO" według naszej wiedzy został przygotowany w sposób naruszający zasady równego traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a nadto jest niezgodny z art. 29 ust. 2 ustawy 

Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą konkurencję. 

Podane w dokumentacji projektowej cechy, parametry oraz ilustracje jasno opisują rozwiązanie AMP ACO+ firmy TE 

Connectivity dystrybuowane w Polsce przez firmę LANSTER Sp. z o.o. i pomimo zapisów dotyczących dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych wykluczają zastosowanie innych rozwiązań poprzez dobór cech tylko jednego rozwiązania. 

Zapisy jednoznacznie wskazujące na ww. rozwiązania: 

Punkt 1.12.2 Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego 

 

Możliwość współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w następujących konfiguracjach: 

 2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 

 2 x ISDNz wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 

 Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 

 Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45, 

 2 x telefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45, 



  

 4 x telefon analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.3, 

 1x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet+ 1x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45 i złącza F, 

 1x TERA o wydajności Kat.7A, 

 1x ARJ45 o wydajności Kat.7A 

 

 W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV 

zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które 

zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań. 

 

Wg. naszej najlepszej wiedzy nie ma na rynku systemu okablowania strukturalnego, który spełni sumę wymienionych 

wyżej wymagań poza wspomnianym powyżej rozwiązaniem AMP. 

Ponadto możliwości współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w konfiguracji Gigabit Ethernet + ISDN  

z wykorzystaniem gniazd RJ45 oraz 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet+ 1x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45  

i złącza F są realizowane TYLKO przez rozwiązanie AMP ACO+. 

Co więcej rozwiązanie Gigabit Ethernet + ISDN w jednym kablu nie jest zgodne z załącznikiem D do normy EN 50174-

1:2009, która mówi, że kanały okablowania symetrycznego nie gwarantują w obrębie kabla lub za pośrednictwem 

interfejsu do okablowania strukturalnego, równoczesnej obsługi różnych aplikacji transmisyjnych należących do tej samej 

klasy zastosowań lub różnych klas zastosowań. Wkładka 1591721-X firmy TE Connectivity działa na zasadzie aktywnego 

splittera i używa techniki multiplikacji i demultiplikacji częstotliwości. Dodatkowo wkładka taka wymaga zasilania typu 

SELV obwodem napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego. Oba powyższe fakty eliminują ją jako 

NIEDOZWOLONE w systemach pasywnych. 

Sugerujemy zatem usunięcie zapisów dotyczących wkładki aplikacyjnej Gigabit Ethernet + ISDN oraz dopuszczenie 

użycia wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych 

wyżej konfiguracji usług pasywnych. W przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego skierujemy sprawę do Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zarzut o niezgodności z normą jest przetłumaczoną i wyrwaną z kontekstu uwagą do załącznika D. Omawiany załączniki 

jest załącznikiem INFORMACYJNYM a nie NORMATYWNYM, i wnioskowanie odnośnie zgodności z normami na 

podstawie tekstu w nim zawartego jest wprowadzaniem w błąd Zamawiającego. Powyższa uwaga nie oznacza, że nie 

można stosować rozdziału par, gdyż w dalszej części dodatku D wskazane są informacje jak taką transmisję 

przeprowadzić i na co zwracać uwagę. Jednocześnie w załączniku tym są informacje, które mówią że podział kabla na 

różne transmisje jest korzystny dla użytkowników, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i racjonalnym szczególnie 

wtedy gdy okablowanie już istnieje lub użytkownik nie jest w stanie przewidzieć jak okablowanie będzie wykorzystane w 

przyszłości. Zwraca się uwagę, że kosztowne i kłopotliwe może być instalowanie oddzielnego okablowania dla różnych 

transmisji i różnych zastosowań, a w wielu przypadkach okablowanie wykorzystujące jeden kabel do różnych transmisji 

da satysfakcjonującą wydajność, jeśli będą zachowane odpowiednie środki. Takie zostały zachowane w projekcie. Wg 

specyfikacji wkładka nie wymaga zasilania, tylko ze względów bezpieczeństwa port ISDN urządzenia, które jest 

podłączane pod wkładkę, musi utrzymać poziom SELV (bezpieczny). 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 3: 

Podane w dokumentacji projektowej cechy, parametry oraz ilustracje jasno opisują rozwiązanie AMP ACO+ firmy TE 

Connectivity dystrybuowane w Polsce przez firmę LANSTER Sp. z o.o. i pomimo zapisów dotyczących dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych wykluczają zastosowanie innych rozwiązań poprzez dobór cech tylko jednego rozwiązania, co 



  

stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp, a nadto jest niezgodny z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który 

mógłby ograniczać uczciwą konkurencję. 

Przykładem, może być użyty w projekcie kabel kategorii 7A wg. ISO/IEC 11801 i EN 50173-1 z charakterystyką 

rozszerzoną do częstotliwości 2000 MHz oraz poniższa charakterystyka częstotliwościowa. 

 

Tabela 2 Wymagana dla parametrów transmisyjnych przy częstotliwościach kluczowych 
 

Częstotliwość Tłumienie PSNEXT RL 

[MHz] [dB] [dB] [dB] 

100 17 102 40 

250 27 102 34 

500 38 97 29 

600 42 92 25 

1000 58 87 21 

1500 79 83 13 

2000 90 82 14 

Wg. naszej najlepszej wiedzy istnieje rozbieżność między charakterystyką publikowaną przez firmę LANSTER Sp. z o.o. 

(dystrybutora TE Connectivity) a charakterystyką jedynego kabla kat.7A o żyle AWG23 znajdującego się na oficjalnej 

stronie producenta (numer produktu 1711910-1) pod linkiem:  

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0

514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf 

Wg. producenta, kabel ten posiada pasmo częstotliwościowe do 1300 MHz.  

 
 

Sugerujemy zatem usunięcie zapisów dotyczących wymogu pasma 2000MHz i doprecyzowanie wymagań. W przypadku 

braku reakcji ze strony Zamawiającego skierujemy sprawę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf


  

Pytanie 4: 

W opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym na stronie 17 i 18 (punkt 1.12.14) ww. projektu znajduje się opis 

dotyczący kabli światłowodowych: „Osłona zewnętrzna: LSZH z odpornością min. 180 min próby ogniowej". Prosimy  

o doprecyzowanie norm i procedur w jakich odporność powinna być mierzona. Stan normatywny w Polsce opiera się  

o normę PN EN 50399 i klasyfikację ogniową wyrobów budowlanych i elementów budynków wg serii norm PN EN 13501. 

Norma PN EN 50399 określona aparaturę i metody badania do oceny pionowego rozprzestrzeniania się płomienia, 

wydzielania ciepła, wytwarzania dymu i powstawania płonących kropli/cząstek z pionowo zamontowanych wiązek prze-

wodów i kabli elektrycznych lub światłowodowych, w określonych warunkach. Dla potrzeb niniejszej normy termin 

"przewody elektryczne" dotyczy wszystkich przewodów o izolacji nałożonej na metalową żyłę i służących do przesyłania 

energii lub sygnałów. W PN EN 50399 opisano szczegółowo aparaturę, stanowisko i wzorcowanie urządzeń 

zainstalowanych do pomiaru wydzielania ciepła i wytwarzania dymu w trakcie badań. Gazy palne są zbierane w zbiorniku 

powyżej komory badań i przesyłane systemem wyciągowym, który umożliwia pomiar ilości wydzielonego ciepła  

i wytworzonego dymu. Podano procedury do badań kwalifikacyjnych typu kabli i przewodów dla klasyfikacji  

w Euroklasach: Blca, B2ca, Cca oraz Dca. Instalacja kabli na drabince probierczej i przepływ powietrza przez komorę są 

zgodne z Decyzją Komisji 2006/751/EC, której odzwierciedleniem są wymagania zawarte w niniejszej normie. Aparatura 

opisana w niniejszej normie powinna być zgodna z aparaturą opisaną EN 60332-3-10. Czy w związku z powyższą 

wykładnią Zamawiający dopuszcza kable teletechniczne charakteryzujące się testem palności wobec PN-EN 60332-3-24 

„Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 3-24: Sprawdzenie odporności na 

pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Kategoria C", 

bezhalogenowością zgodną z IEC 60754-2 czyli PN EN PN-EN 50267 „Wspólne metody badania palności przewodów  

i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli" i zadymieniem 

zgodnym z PN-EN 61034 „Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych 

warunkach"? 

Dodatkowo informujemy, że norma PN EN 13501 dopuszcza do zastosowania w budynku kable niesklasyfikowane wobec 

PN EN 50399, muszą być one jednak ułożone minimum 5 cm pod tynkiem. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować kable światłowodowe, które posiadają certyfikaty i raporty badań potwierdzających odporność 

ogniową osłony w czasie minimum 120 minutowej  próby ogniowej, zgodnie z wymaganymi normami polskimi lub 

europejskimi. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – 

Opis przedmiotu zamówienia na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 5: 

Informuję, że projekt wykonawczy &#x201E;MODERNIZACJI SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKACH C-1 I B 

ORAZ A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO&#x201D; został przygotowany w sposób naruszający 

zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a nadto jest 

niezgodny z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać 

uczciwą konkurencję. 

Podane w dokumentacji projektowej cechy, parametry oraz ilustracje jasno opisują rozwiązanie AMP ACO+ firmy TE 

Connectivity dystrybuowane w Polsce przez firmę LANSTER Sp. z o.o. i pomimo zapisów dotyczących dopuszczen ia 

rozwiązań równoważnych wykluczają zastosowanie innych rozwiązań poprzez dobór cech tylko jednego rozwiązania. 

Zapisy jednoznacznie wskazujące na ww. rozwiązania: 

Punkt 1.12.2 Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego 

 

Możliwość współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w następujących konfiguracjach: 

1. 2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 2. 2 x ISDNz wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, 

kat.6, kat.6A, 3. Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 4. Gigabit Ethernet + ISDN  

z wykorzystaniem gniazd RJ45, 5. 2 x telefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45, 6. 4 x telefon 



  

analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.3, 7. 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet+ 1x CATV z wykorzystaniem 

gniazd RJ45 i złącza F, 8. 1x TERA o wydajności Kat.7A, 9. 1 x ARJ45 o wydajności Kat.7A 

 

W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV 

zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które 

zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań. 

 

Wg. mojej najlepszej wiedzy nie ma na rynku systemu okablowania strukturalnego, który spełni sumę wymienionych wyżej 

wymagań poza wspomnianym powyżej rozwiązaniem AMP.  

Ponadto możliwości współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w konfiguracji Gigabit Ethernet + ISDN z 

wykorzystaniem gniazd RJ45 oraz 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet+ 1x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45  

i złącza F są realizowane TYLKO przez rozwiązanie AMP ACO+.  

Co więcej rozwiązanie Gigabit Ethernet + ISDN w jednym kablu nie jest zgodne z załącznikiem D do normy EN 50174-

1:2009, która mówi, że kanały okablowania symetrycznego nie gwarantują w obrębie kabla lub za pośrednictwem 

interfejsu do okablowania strukturalnego, równoczesnej obsługi różnych aplikacji transmisyjnych należących do tej samej 

klasy zastosowań lub różnych klas zastosowań. Wkładka 1591721-X firmy TE Connectivity działa na zasadzie aktywnego 

splittera i używa techniki multiplikacji i demultiplikacji częstotliwości. Dodatkowo wkładka taka wymaga zasilania typu 

SELV obwodem napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego. Oba powyższe fakty eliminują ją jako 

NIEDOZWOLONE w systemach pasywnych. 

Sugeruję zatem usunięcie zapisów dotyczących wkładki aplikacyjnej Gigabit Ethernet + ISDN oraz dopuszczenie użycia 

wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych wyżej 

konfiguracji usług pasywnych. W przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego skieruję sprawę do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zarzut o niezgodności z normą jest przetłumaczoną i wyrwaną z kontekstu uwagą do załącznika D. Omawiany załączniki 

jest załącznikiem INFORMACYJNYM a nie NORMATYWNYM, i wnioskowanie odnośnie zgodności z normami na 

podstawie tekstu w nim zawartego jest wprowadzaniem w błąd Zamawiającego. Powyższa uwaga nie oznacza, że nie 

można stosować rozdziału par, gdyż w dalszej części dodatku D wskazane są informacje jak taką transmisję 

przeprowadzić i na co zwracać uwagę. Jednocześnie w załączniku tym są informacje, które mówią że podział kabla na 

różne transmisje jest korzystny dla użytkowników, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i racjonalnym szczególnie 

wtedy gdy okablowanie już istnieje lub użytkownik nie jest w stanie przewidzieć jak okablowanie będzie wykorzystane w 

przyszłości. Zwraca się uwagę, że kosztowne i kłopotliwe może być instalowanie oddzielnego okablowania dla różnych 

transmisji i różnych zastosowań, a w wielu przypadkach okablowanie wykorzystujące jeden kabel do różnych transmisji 

da satysfakcjonującą wydajność, jeśli będą zachowane odpowiednie środki. Takie zostały zachowane w projekcie. Wg 

specyfikacji wkładka nie wymaga zasilania, tylko ze względów bezpieczeństwa port ISDN urządzenia, które jest 

podłączane pod wkładkę, musi utrzymać poziom SELV (bezpieczny). 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 6: 

Zamawiający w punkcie 1.2 Przedmiot opracowania załącznika nr 1 do SIWZ (Projekt wykonawczy) pisze: 

Projekt opisuje minimalne wymagania Użytkownika w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to. że zgodnie  

z warunkami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, można zastosować dowolne rozwiązanie spełniające wszystkie 

kryteria opisane w dokumentacji projektowej, tj. zgodne pod katem obowiązującej normalizacji, oraz równoważne lub 

lepsze do wymaganych parametrów oraz funkcji. Składając ofertę, wykonawca ma przedstawić nazwę producenta oraz 



  

listę materiałów w formie tabeli, zawierającej nr katalogowy producenta, nazwę produktu oraz zaplanowana ilość - w celu 

zapewnienia możliwości weryfikacji wszystkich wymaganych parametrów technicznych oraz funkcji użytkowych. 

Reasumując zakres zamówienia jak i opis projektu wykonawczego informujemy iż jedynym systemem spełniającym 

założenia Zamawiającego ww. postępowaniu jest system AMP ACO+ firmy TE Connectivity. W ten sposób opisany 

system narusza zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

a nadto jest niezgodny z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby 

ograniczać uczciwą konkurencję. 

Co więcej w przedmiocie zamówienia nie ma określonych warunków równoważności systemu jedynie lakoniczna 

informacja na str. 29: 

4.   Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co najmniej 

równorzędne konstrukcyjnie, funkcji ona lnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. 

Dlatego mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ w taki sposób alby można było zaoferować 

rozwiązania równoważne do opisanych w następujących punktach: 

 

1. Punkt 1.12.10. Wymagania dla kabli symetrycznych - wymagania dla kabla S/FTP Kat.7A 

Opis kabla jest literalnym przeniesieniem z karty katalogowej producenta Tyco, dlatego wnosimy o usunięcie zapisu 

odnośnie wydajności kabla z charakterystykami rozszerzonymi do 2000Mhz jako nie zgodnych z zobowiązującymi 

normami (ISO/IEC 11801 i EN 50173-1) i nie mających pokrycia w oficjalnych dokumentach firmy Tyco:  

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0

514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf %7FN-A   (załącznik 

nr 1) 

 

2.  Punkt 1.12.2 Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego 

Zamawiający w ww. punkcie pisze: 

- W momencie instalacji należy zapewnić w punktach logicznych: 

 Dostęp do gniazd 1xRJ45 kategorii 6A; 

 Dostęp do gniazd 2xRJ45 kategorii 6A (po jednej sztuce w każdym pomieszczeniu): 

 W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV 

zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego S-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które 

zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań: 

 

Oraz dodatkowo stawia wymagania: 

 Możliwość współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w następujących konfiguracjach: 

o 2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat. 5, kat.6, kat.6A. 

o 2 x ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A. 

o Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5. kat.6, kat.6A. 

o Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45. 

o 2 x telefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45. 

o 4 x telefon analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat. 3. 

o 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45 i złącza F. 

o 1 x TERA o wydajności Kat. 7 A. 

o 1 x ARJ45 o wydajności Kat. 7A 

 

Zamawiający w tym punkcie pisząc o możliwości współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w konfiguracji Gigabit 

Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 oraz 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet+ 1x CATV  

z wykorzystaniem gniazd RJ45 i złącza F wprost wskazuje na rozwiązania firmy TE Connectivity i AMP ACO+ gdyż tylko 

ta firma ma ww. rozwiązania w swoim katalogu przedstawionym w (Załącznik nr 2). 

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf%20%7FN-A
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf%20%7FN-A


  

Wnosimy zatem o usunięcie zapisów dotyczących wkładki aplikacyjnej Gigabit Ethernet + ISDN (która nie jest 

przedmiotem zamówienia) oraz dopuszczenie użycia wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, 

zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych wyżej konfiguracji usług pasywnych. 

 

3.   Punkt 1.12.14. Okablowanie szkieletowe 

Zamawiający w punkcie odnośnie kabla jednomodowego 4 i 12 włóknowego, pisze iż: „Osłona zewnętrzna: LSZH  

z odpornością min. 180 min próby ogniowej". Prosimy o doprecyzowanie norm i procedur w jakich odporność powinna 

być mierzona. Stan normatywny w Polsce opiera się o normę PN EN 50399 i klasyfikację ogniową wyrobów budowlanych 

i elementów budynków wg serii norm PN EN 13501. Norma PN EN 50399 określona aparaturę i metody badania do oceny 

pionowego rozprzestrzeniania się płomienia, wydzielania ciepła, wytwarzania dymu i powstawania płonących 

kropli/cząstek z pionowo zamontowanych wiązek przewodów i kabli elektrycznych lub światłowodowych, w określonych 

warunkach. Dla potrzeb niniejszej normy termin "przewody elektryczne" dotyczy wszystkich przewodów o izolacji 

nałożonej na metalową żyłę i służących do przesyłania energii lub sygnałów. W PN EN 50399 opisano szczegółowo 

aparaturę, stanowisko i wzorcowanie urządzeń zainstalowanych do pomiaru wydzielania ciepła i wytwarzania dymu  

w trakcie badań. Gazy palne są zbierane w zbiorniku powyżej komory badań i przesyłane systemem wyciągowym, który 

umożliwia pomiar ilości wydzielonego ciepła i wytworzonego dymu. Podano procedury do badań kwalifikacyjnych typu 

kabli i przewodów dla klasyfikacji w Euroklasach: Blca, B2ca, Cca oraz Dca. Instalacja kabli na drabince probierczej  

i przepływ powietrza przez komorę są zgodne z Decyzją Komisji 2006/751/EC, której odzwierciedleniem są wymagania 

zawarte w niniejszej normie. Aparatura opisana w niniejszej normie powinna być zgodna z aparaturą opisaną EN 60332-

3-10. 

Czy w związku z powyższą wykładnią Zamawiający dopuszcza kable teletechniczne charakteryzujące się testem palności 

wobec PN-EN 60332-3-24 „Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: 

Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub 

przewodów -- Kategoria C", bezhalogenowością zgodną z IEC 60754-2 czyli PN EN PN-EN 50267 „Wspólne metody 

badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów 

i z kabli" i zadymieniem zgodnym z PN-EN 61034 „Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub 

kable w określonych warunkach"? 

Reasumując zmiana w powyższych punktach wprost wskazujących na rozwiązania firmy TE Connectivity i system AMP 

ACO+ pozwoli na zaoferowanie rozwiązania równoważnego i alternatywnego jak również mniej kosztownego co ze 

względu na dyscyplinę finansów publicznych powinna odgrywać kluczową kwestię dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

W zakresie oceny rozwiązań równoważnych, wszystkie wymagania co do obecnych lub przyszłych zastosowań (nawet 

jeśli nie zaplanowano ich uruchomienia w trakcie) zostały opisane w dokumentacji w sposób najdokładniejszy  

z możliwych, bez wskazywania nazwy, budowy czy pochodzenia produktów, a jedynie za pomocą funkcji i parametrów 

technicznych i w takim zakresie wymagane jest ich zastosowanie. 

Należy zastosować kable światłowodowe, które posiadają certyfikaty i raporty badań potwierdzających odporność 

ogniową osłony w czasie minimum 120 minutowej  próby ogniowej, zgodnie z wymaganymi normami polskimi lub 

europejskimi. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 7:  

W związku z ogłoszonym przetargiem publicznym informuję, że projekt wykonawczy został przygotowany w sposób 

naruszający zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,  

a nadto jest niezgodny z art. 29 ust. 2 ustawy PZP zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby 



  

ograniczać uczciwą konkurencję. Podane w dokumentacji projektowej cechy, parametry oraz ilustracje jasno opisują 

rozwiązanie AMP ACO+ firmy TE Connectivity dystrybuowane w Polsce przez firmę LANSTER Sp. z o.o. i pomimo 

zapisów dotyczących dopuszczenia rozwiązań równoważnych wykluczają zastosowanie innych rozwiązań poprzez dobór 

cech tylko jednego rozwiązania dlatego też proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które 

przedstawiam odpowiednio poniżej: 

 

Zastosowane parametry gniazda jednoznacznie wskazują na ww. rozwiązania, które są zawarte w punkcie 1.12.2 

„Wymagania ogólne dotyczące okablowania strukturalnego" tj. możliwość współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji 

w następujących konfiguracjach: 

• 2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat. A, 

• 2 x ISDNz wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat. A, 

• Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat. A, 

• Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45, 

• 2 x telefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45, 

• 4 x telefon analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.3, 

• 1 x telefon analogowy + 1 x Fast Ethernet+ 1 x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45 i złącza F, 

• 1 x TERA o wydajności Kat.7A, 

• 1 x ARJ45 o wydajności Kat.7A 

• W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV 

zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które 

zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań. 

 

Według naszej najlepszej wiedzy nie ma na rynku systemu okablowania strukturalnego, który spełni sumę wymienionych 

wyżej wymagań poza wspomnianym powyżej rozwiązaniem AMP, ponadto możliwości współdzielenia jednego kabla dla 

kilku aplikacji w konfiguracji Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 oraz 1 x telefon analogowy + 1x Fast 

Ethernet+ 1x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45 i złącza F są realizowane tylko przez rozwiązanie AMP ACO+. 

Rozwiązanie Gigabit Ethernet + ISDN na jednym kablu nie jest zgodne z załącznikiem D do normy EN 50174-1:2009, 

która mówi, że kanały okablowania symetrycznego nie gwarantują w obrębie kabla lub za pośrednictwem interfejsu do 

okablowania strukturalnego, równoczesnej obsługi różnych aplikacji transmisyjnych należących do tej samej klasy 

zastosowań lub różnych klas zastosowań. Wkładka 1591721-X firmy TE Connectivity działa na zasadzie aktywnego 

splittera i używa techniki multiplikacji i demultiplikacji częstotliwości. Dodatkowo wkładka taka wymaga zasilania typu 

SELV obwodem napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego. Powyższe fakty eliminują ją jako niedozwolone 

w systemach pasywnych. 

Sugeruję zatem usunięcie zapisów dotyczących wkładki aplikacyjnej Gigabit Ethernet + ISDN oraz dopuszczenie użycia 

wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych wyżej 

konfiguracji usług pasywnych.  

 

Odpowiedź: 

Zarzut o niezgodności z normą jest przetłumaczoną i wyrwaną z kontekstu uwagą do załącznika D. Omawiany załączniki 

jest załącznikiem INFORMACYJNYM a nie NORMATYWNYM, i wnioskowanie odnośnie zgodności z normami na 

podstawie tekstu w nim zawartego jest wprowadzaniem w błąd Zamawiającego. Powyższa uwaga nie oznacza, że nie 

można stosować rozdziału par, gdyż w dalszej części dodatku D wskazane są informacje jak taką transmisję 

przeprowadzić i na co zwracać uwagę. Jednocześnie w załączniku tym są informacje, które mówią że podział kabla na 

różne transmisje jest korzystny dla użytkowników, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i racjonalnym szczególnie 

wtedy gdy okablowanie już istnieje lub użytkownik nie jest w stanie przewidzieć jak okablowanie będzie wykorzystane  

w przyszłości. Zwraca się uwagę, że kosztowne i kłopotliwe może być instalowanie oddzielnego okablowania dla różnych 

transmisji i różnych zastosowań, a w wielu przypadkach okablowanie wykorzystujące jeden kabel do różnych transmisji 

da satysfakcjonującą wydajność, jeśli będą zachowane odpowiednie środki. Takie zostały zachowane w projekcie. Wg 



  

specyfikacji wkładka nie wymaga zasilania, tylko ze względów bezpieczeństwa port ISDN urządzenia, które jest 

podłączane pod wkładkę, musi utrzymać poziom SELV (bezpieczny). 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 8:  

Kolejnym przykładem, może być użyty w projekcie kabel kategorii 7a wg. ISO/IEC 11801 i EN 50173-1 z charakterystyką 

rozszerzoną do częstotliwości 2000 MHz oraz poniższa charakterystyka częstotliwościowa: 

 

Tabela 2 Wymagana dla parametrów transmisyjnych przy częstotliwościach kluczowych 

 

Według naszej najlepszej wiedzy istnieje rozbieżność między charakterystyką publikowaną przez firmę LANSTER Sp.  

z o.o. (dystrybutora TE Connectivity) a charakterystyką jedynego kabla kat.7A o żyle AWG23 znajdującego się na 

oficjalnej stronie producenta (numer produktu 1711910-1) pod linkiem:  

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0

514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf w podanej przez 

producenta tabeli kabel ten posiada pasmo częstotliwościowe do 1300 MHz: 

 

 

http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1711910%7F0514%7Fpdf%7FGerman%7FGER_DS_1711910_0514_S_FTP_Kat._7A_AWG_23__DE_05_14.pdf


  

Sugerujemy zatem usunięcie zapisów dotyczących wymogu pasma 2000MHz i doprecyzowanie wymagań. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 9:  

W opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym na stronie 17 i 18 (punkt 1.12.14) ww. projektu znajduje się opis 

dotyczący kabli światłowodowych: „Osłona zewnętrzna: LSZH z odpornością min. 180 min próby ogniowej”. Prosimy  

o doprecyzowanie norm i procedur w jakich odporność powinna być mierzona. Stan normatywny w Polsce opiera się  

o normę PN EN 50399 i klasyfikację ogniową wyrobów budowlanych i elementów budynków wg serii norm PN EN 13501. 

Norma PN EN 50399 określona aparaturę i metody badania do oceny pionowego rozprzestrzeniania się płomienia, 

wydzielania ciepła, wytwarzania dymu i powstawania płonących kropli/cząstek z pionowo zamontowanych wiązek 

przewodów i kabli elektrycznych lub światłowodowych, w określonych warunkach. Dla potrzeb niniejszej normy termin 

"przewody elektryczne" dotyczy wszystkich przewodów o izolacji nałożonej na metalową żyłę i służących do przesyłania 

energii lub sygnałów. W normie PN EN 50399 opisano szczegółowo aparaturę, stanowisko i wzorcowanie urządzeń 

zainstalowanych do pomiaru wydzielania ciepła i wytwarzania dymu w trakcie badań. Gazy palne są zbierane w zbiorniku 

powyżej komory badań i przesyłane systemem wyciągowym, który umożliwia pomiar ilości wydzielonego ciepła  

i wytworzonego dymu. Podano procedury do badań kwalifikacyjnych typu kabli i przewodów dla klasyfikacji  

w Euroklasach: BI ca, B2ca, Cca oraz Dca. Instalacja kabli na drabince probierczej i przepływ powietrza przez komorę są 

zgodne z Decyzją Komisji 2006/751/EC, której odzwierciedleniem są wymagania zawarte w niniejszej normie. Aparatura 

opisana w niniejszej normie powinna być zgodna z aparaturą opisaną EN 60332-3-10. Czy w związku z powyższą 

wykładnią Zamawiający dopuszcza kable teletechniczne charakteryzujące się testem palności wobec PN-EN 60332-3-24 

„Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na 

pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C”, 

bezhalogenowością zgodną z IEC 60754-2 czyli PN EN PN-EN 50267 „Wspólne metody badania palności przewodów  

i kabli — Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli” i zadymieniem 

zgodnym z PN-EN 61034 „Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych 

warunkach” Dodatkowo informujemy, że norma PN EN 13501 dopuszcza do zastosowania w budynku kable 

niesklasyfikowane wobec PN EN 50399, muszą być one jednak ułożone minimum 5 cm pod tynkiem. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować kable światłowodowe, które posiadają certyfikaty i raporty badań potwierdzających odporność 

ogniową osłony w czasie minimum 120 minutowej  próby ogniowej, zgodnie z wymaganymi normami polskimi lub 

europejskimi. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 10: 

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.2 „okablowanie poziome ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat 7a 

powłoka zewnętrzna LSFRZH”. Oznaczenie powłoki kabla LSFRZH jest typowym oznaczeniem firmy AMP czy 

zamawiający dopuszcza kabel innego producenta niż AMP o tych samych parametrach ale z oznaczeniem LSZH. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 



  

 

Pytanie 11:  

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.2 „do każdej konfiguracji punktu logicznego (PL) należy doprowadzić 2 kable ekranowane 

S/FTP kat. 7A i każdy z nich zakończyć w oddzielnej puszce” rozwiązanie jest typowe dla systemu AMP czy zamawiający 

dopuszcza rozwiązania inne niż AMP w których dwa kable są wprowadzone do tej samej puszki. Takie rozwiązanie jest 

wizualnie ładniejsze i bardziej ekonomiczne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.9 Wymagania dla PL typ 3 „PL typ3 będą instalowane w pomieszczeniach (maksymalnie 

jeden PL typ3 na pomieszczenie) zgodnie z podkładami budowlanymi. Do PL typ3 doprowadzić 2 kable S/FTP kat 7a, 

które należy zakończyć w osprzęcie połączeniowym z zamontowanym wymiennym gniazdem RJ45 kat 6a oraz gniazdem 

2xRJ45+F (komp+Tel+CATV). Gniazda zasilające mogą być umieszczone z obu stron gniazd PL. ” Konfiguracja ta jest 

produkowana przez jednego producenta AMP co jest sprzeczne z PZP, prosimy o zmianę zapisu na taki który dopuści 

innego producenta niż AMP mianowicie „W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp do gniazd 1 x telefon 

analogowy + 1 x Fast Ethernet + 1 x CATV zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego,  

 wykorzystaniem takich interfejsów, które zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do 

każdego z tych zastosowań” lub wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, zapewniającymi dostęp do 

wszystkich wymienionych wyżej konfiguracji usług pasywnych. „ co spowoduje że zapis będzie zgodny z PZP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 13:  

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.10 Wymagania dla kabli symetrycznych „Tabela 1 Wymagana dla kabla S/FTP kat 1 oraz  

„Tabela 2 Wymagana dla parametrów transmisyjnych przy częstotliwościach kluczowych ” 

 

Budowa kabla S/FTP (zgodnie z rysunkiem) 

Wydajność kabla Kategoria 7A wg. ISO/IEC 11801; EN 50173-1 z charakterystykami 

rozszerzonymi do częstotliwości 2000MHz  

 

Certyfikat Producent musi dostarczyć certyfikat wydany przez laboratorium 

potwierdzający jego charakterystyki na kategorię 7 A  

 

Normy dotyczące palności IEC 60332-1, IEC 60754-1. IEC 60754-2. IEC 61034-2 
  

Tłumienie sprzężenia Min. 85dB 
  

Średnica zewnętrzna kabla max.7,5 mm 
  

Waga max 67 kg/km 
  

Temperatura podczas instalacji Minimum przedział 0°C do +50°C 
  

Osłona zewnętrzna: LSFRZH 



  

 

Tabela 2 Wymagana dla parametrów transmisyjnych przy częstotliwościach kluczowych 

 

 
 

Powyższe tabele są kalką kabla która wskazuje na kabel producenta AMP prosimy o usunięcie powyższych tabel. Jeżeli 

Zamawiający posiada wiedzę o kablu, który spełnia powyższe wymagania bardzo prosimy o podanie producenta i numeru 

katalogowego. Z najlepszej wiedzy jaką posiadamy wiemy żeby uzyskać charakterystykę 2000MHz to średnica kabla nie 

może być mniejsza niż 8.0mm. tak więc powyższe parametry się wykluczają. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 14:  

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.14 Okablowanie szkieletowe mamy następujące tabele z parametrami: 

 

Tabela 3 Wymagania dla kabla jednomodowego 4 włóknowego 

 

 
 



  

W powyższej tabeli jest zapis o osłonie zewnętrznej LSZH z odpornością min.l80min próby ogniowej, w znanych nam 

przepisach i normach nie ma takiej normy która cos takiego określa. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu takiej wiedzy 

to prosimy o podanie tej normy w celu odpowiedniego doboru kabla, jeżeli nie to wnioskujemy o usunięcie całej tabeli  

i zastąpieniu jej wystarczającym stwierdzeniem „kabel jednomodowy zgodny z normami IEC 60xxx co będzie 

wystarczającym określeniem. 

 

Tabela 4 Wymagania dla kabla jednomodowego 12 włóknowego 

 
 

W powyższej tabeli jest zapis o osłonie zewnętrznej LSZH z odpornością min.l80min próby ogniowej, w znanych nam 

przepisach i normach nie ma takiej normy która cos takiego określa. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu takiej wiedzy 

to prosimy o podanie tej normy w celu odpowiedniego doboru kabla, jeżeli nie to wnioskujemy o usunięcie całej tabeli  

i zastąpieniu jej wystarczającym stwierdzeniem „kabel jednomodowy zgodny z normami IEC 60xxx co będzie 

wystarczającym określeniem. 

 

Tabela 5 Wymagania transmisyjne dotyczące charakterystyki włókien FO SM 

 

 
 

Powyższa tabela przedstawia kalkę charakterystyki włókna w kablach AMP. Nadrzędną wytyczną co do charakterystyki 

kabla jest ogólnoświatowa norma, która określa te wszystkie wymagania. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie 

powyższego punktu. 

 



  

Odpowiedź: 

Usunięcie tabel jest niemożliwe, gdyż pozbawi to Zamawiającego możliwości weryfikacji wszystkich parametrów  

i wymagań względem kabli światłowodowych, które jest kluczowym elementem instalacji okablowania szkieletowego i co 

więcej elementem trwale osadzonym w budynku, decydującym o działaniu Urzędu przez wiele następnych lat. Działanie 

Zamawiającego przez rezygnację ze swoich wymagań bezpieczeństwa wyłącznie dla korzyści Wykonawcy, czyli 

rezygnacji ze swoich potrzeb i obowiązków zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prowadzenia działalności urzędu 

publicznego prowadzi do zachwiania równowagi uczciwej konkurencji, a nawet rodzi podejrzenia co do prawidłowości 

wykonania prac, gdyż nie ma możliwości weryfikacji materiałów na budowie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 15:  

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.16 Panel krosowy okablowania szkieletowego „Należy zastosować panel o wysokości 1U  

o konstrukcji umożliwiającej montaż w szafie z rozstawem szyn mocujących 19” oraz montażu 4 kaset po 6 adapterów 

dupleksowych oraz montowania kaset na spawy o łącznej pojemności min. 48 włókien.” Zamawiający wyspecyfikował 

panele wyposażone w 4 kasety po 6 adapterów o łącznej pojemności minimum 48 włókien. Czy można zastosować panele 

takich samych wymiarów zewnętrznych i tez na minimum 48 włókien w wersji bezkasetowej. Takie rozwiązanie nie wpływa 

na zmianę funkcjonalności. 

 

Odpowiedź: 

Kasety, płytki montażowe do paneli światłowodowych są stosowane przez wielu dostawców i nie powodują ograniczeń  

w możliwości złożenia oferty przez żadnego z Wykonawców. Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwość 

przeorganizowanie paneli szkieletowych, ich rekonfigurację, a nawet rozbudowę (przez dołożenie modułów kaset/płytek 

z połączeniami kabli miedzianych, wieloparowych kabli szkieletowych i kaset 10Gigabit, kaset światłowodowych SM i MM 

oraz wielu innych). Usunięcie warunku „montażu kaset" ogranicza i zamyka na stałe możliwości przyłączeniowe 

sprawiając, że proponowana przełącznica będzie miała zamkniętą, niezmienną i niezdolną do rozbudowy konfigurację, 

co w przypadku konieczności zwiększenia funkcjonalności, dołożenia nowych linii transmisyjnych okablowania 

szkieletowego będzie wymagało konieczności montażu nowych paneli i wydatkowania środków publicznych na ten cel. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 16:  

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.16 Panel krosowy okablowania szkieletowego „Panel krosowy do okablowania szkieletowego 

światłowodowego należy wyposażyć w kasety wypełnione adapterami dupleksowymi typu LC (6szt/kaseta)  

z ceramicznym elementem dopasowującym. ” Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z zintegrowanymi 

kasetami, rozwiązanie to nie wpływa na zmianę funkcjonalności. 

 

Odpowiedź: 

Adaptery z ceramicznym elementem dopasowującym są elementem, który ma olbrzymi wpływ na dopasowanie włókien  

i tym samym jakość połączeń, więc rezygnacja z tego wymogu obniżałaby parametry przyłączeniowe. Panel krosowy ma 

mieć konfigurację zgodną z opisem projektowym i odpowiedzią na pytanie 15. 

 

Pytanie 17:  

Zgodnie z zapisem pkt. 1.12.16 Panel krosowy okablowania szkieletowego „Do szkieletu miedzianego należy zastosować 

taki sam panel, jednak bez podstawy do montażu kaset na spawy i zapasy włókna. Panel ten musi zawierać komplet 4 

modułów uniwersalnych umożliwiających montaż 8 gniazd 1xRJ45 lub 2xRJ45 (lub innych określanych w pkt. 1.12.2).” 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego panelu spełniającego wszystkie powyższe funkcje. 



  

W związku z powyższym chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie czy Zamawiający chce zakupić system, który spełnia 

wymogi określone ogólnoświatowymi normami które zostały wymienione na początku dokumentacji umieszczając  

w dokumentacji kalki kart katalogowych i chce zakupić produkty jedynego systemu AMP. 

Na rynku jest dużo innych producentów niż AMP i to bardziej zaawansowanych technologicznie i w bardziej atrakcyjnej 

cenie, niegospodarnym więc wydaje się przepłacanie i tworzenie takiej nieekonomicznej specyfikacji. 

 

Odpowiedź: 

Z powodów zaplanowanych możliwości wykorzystania, opisanych i wynikających z dokumentacji, wymaga się panela, 

który będzie spełniał wszystkie opisane możliwości przyłączeniowe, parametry transmisyjne oraz modularność  

i wymienność jako decydujące o maksymalnym wykorzystaniu bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 

przyszłościowych kosztów, celem adaptacji do wynikających z projektu i przyjętych możliwości funkcji. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 18: 

W projekcie wykonawczym „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego", opis komponentów do budowy okablowania strukturalnego, wskazuje jednoznacznie na jednego 

producenta. Na rynku polskim nie ma innego producenta oferującego w całości rozwiązania zgodne z opisanymi  

w dokumentacji. Dostępne są natomiast rozwiązania zgodne z normami okablowania wymaganymi przez Zamawiającego, 

oraz równoważne w zakresie funkcjonalnym.  

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne funkcjonalnie, zgodne z normami dot. okablowania strukturalnego, 

natomiast odbiegające fizyczną budową komponentów od zapisanych w projekcie wykonawczym? 

 

Odpowiedź: 

Projekt opisuje minimalne wymagania w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, że zgodnie z warunkami 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, można zastosować dowolne rozwiązanie spełniające wszystkie kryteria opisane  

w dokumentacji projektowej, tj. zgodne pod kątem obowiązującej normalizacji, oraz równoważne lub lepsze do 

wymaganych parametrów oraz funkcji. Składając ofertę, wykonawca ma przedstawić nazwę producenta oraz listę 

materiałów w formie tabeli, zawierającej nr katalogowy producenta, nazwę produktu oraz zaplanowaną ilość oraz opis 

techniczny oferowanych materiałów potwierdzających zgodność z dokumentacją projektową - w celu zapewnienia 

możliwości weryfikacji wszystkich wymaganych parametrów technicznych oraz funkcji użytkowych. 

 

Pytania 19: 

Informujemy, że projekt wykonawczy „MODERNIZACJI SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKACH C-1 I B ORAZ 

A ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO” został przygotowany w sposób naruszający zasady równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a nadto jest niezgodny z art. 29 

ust. 2 ustawy Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą konkurencję. 

Podane w dokumentacji projektowej cechy, parametry oraz ilustracje jasno opisują rozwiązanie AMP ACO+ firmy TE 

Connectivity dystrybuowane w Polsce przez firmę LANSTER Sp. z o.o. i pomimo zapisów dotyczących dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych wykluczają zastosowanie innych rozwiązań poprzez dobór cech tylko jednego rozwiązania. 

- Okablowanie poziome ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat. 7Ą. 

Oznaczenie powłoki kabla LSFRZH jest typowym oznaczeniem firmy AMP czy zamawiający dopuszcza kabel innego 

producenta niż AMP o tych samych parametrach ale z oznaczeniem LSZH? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 



  

Pytanie 20: 

- Do każdej konfiguracji punktu logicznego (PL) należy doprowadzić 2 kable ekranowane 

Powyższe rozwiązanie jest typowe dla systemu AMP czy zamawiający dopuszcza rozwiązania inne niż AMP w których 

dwa kable są wprowadzone do tej samej puszki?? Takie rozwiązanie jest wizualnie ładniejsze i bardziej ekonomiczne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 21: 

 W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV 

zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które 

zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań. 

 

Przedstawione rozwiązanie jest typowym rozwiązaniem systemu AMP który jest jedynym producentem takiego 

rozwiązania, prosimy więc o wykreślenie tego zapisu i określenie wymagań w sposób w który nie ograniczy liczby 

dostawców do jednej firmy lub dopisać do powyższego stwierdzenia „ lub wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi 

częściowymi, zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych wyżej konfiguracji usług pasywnych. „ co spowoduje 

że zapis będzie zgodny z PZP. 

 
 

Powyższa konfiguracja jest produkowana przez jednego producenta AMP co jest sprzeczne z PZP, prosimy o zmianę 

zapisu na taki który dopuści innego producenta niż AMP mianowicie” W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp 

do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego  

8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli 

przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań, lub wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, 

zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych wyżej konfiguracji usług pasywnych. „ co spowoduje że zapis będzie 

zgodny z PZP. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 



  

 

Pytanie 22: 

1.12.10. Wymagania dla kabli symetrycznych 

 

 
 

Powyższa tabela jest kalką kabla która wskazuje na kabel jedynego słusznego producenta AMP, prosimy o usunięcie 

powyższej tabeli. 

Jeżeli zamawiający posiada wiedzę o kablu który spełnia powyższe wymagania bardzo prosimy o podanie producenta  

i numeru katalogowego. Z najlepszej wiedzy jaką posiadamy wiemy żeby uzyskać charakterystykę 2000MHz to średnica 

kabla nie może być mniejsza niż 8.0mm. tak więc powyższe parametry się wykluczają. 

 

 
 

Powyższa tabela pokazuje kalkę karty katalogowej kabla AMP, prosimy o usunięcie tej tabeli. Chcieliśmy również uzyskać 

odpowiedź na pytanie czy zamawiający chce zakupić system który spełnia wymogi określone ogólnoświatowymi normami 

które zostały wymienione na początku dokumentacji czy umieszczając w dokumentacji kalki kart katalogowych chce 

zakupić produkty jedynego słusznego systemu AMP. 

Na rynku jest dużo innych producentów niż AMP i to bardziej zaawansowanych technologicznie za to w bardziej 



  

atrakcyjnej cenie, niegospodarnym więc wydaje się przepłacanie i tworzenie takiej nieekonomicznej specyfikacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 23: 

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 6 mm 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 dokładnie technologia zarabiania gniazd, 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: 

Podtrzymuje się konieczność wykonania terminacji kabli na gniazdach narzędziami, nie dopuszcza się zastosowania 

gniazd tzw. „beznarzędziowych", co dokładnie zostało opisane w dokumentacji. Metoda montażu ma ogromny wpływ na 

długoterminową jakość i niezawodność. Zastosowanie warunku stosowania gniazd zarabianych narzędziami nie 

ogranicza żadnego z Wykonawców, gdyż w praktyce każde gniazda wymagają wykorzystania narzędzi, zaś gniazda 

zwane potocznie „beznarzędziowymi" często posiadają specjalne „zaciskarki", opatentowane i wykorzystywane do 

specyficznych konstrukcji tych gniazd. Usunięcie warunku 1.12.11 powoduje zagrożenie otrzymania wadliwie działającej 

instalacji, z dodatkowym utrudnieniem w zlokalizowaniu usterek, a nawet koniecznością przeprowadzenia prac 

naprawczych i wydatkowania środków publicznych na ten cel. 

 

Pytanie 24: 

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. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 25: 

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 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 26: 

 
 

Powyższa tabela jest kalką karty katalogowej kabla AMP , i zawarte w niej parametry wskazują na jeden konkretny 

produkt, w związku z tym faktem prosimy o usunięcie danej tabeli. 

W powyższej tabeli jest zapis o osłonie zewnętrznej LSZH z odpornością min.180min próby ogniowej, w znanych nam 

przepisach i normach nie ma takiej normy która cos takiego określa, jeżeli zamawiający jest w posiadaniu takiej wiedzy 

to prosimy o podanie tej normy w celu odpowiedniego doboru kabla. Jeżeli nie to wnioskujemy o usunięcie całej tabeli i 

zastąpieniu jej wystarczającym stwierdzeniem „ kabel jednomodowy zgodny z normami IEC 60xxx co będzie 

wystarczającym określeniem. 

 

 



  

 
 

Powyższa tabela jest kalką karty katalogowej kabla AMP , i zawarte w niej parametry wskazują na jeden konkretny 

produkt, w związku z tym faktem prosimy o usunięcie danej tabeli. 

W powyższej tabeli jest zapis o osłonie zewnętrznej LSZH z odpornością min.180min próby ogniowej, w znanych nam 

przepisach i normach nie ma takiej normy która cos takiego określa, jeżeli zamawiający jest w posiadaniu takiej wiedzy 

to prosimy o podanie tej normy w celu odpowiedniego doboru kabla. Jeżeli nie to wnioskujemy o usunięcie całej tabeli  

i zastąpieniu jej wystarczającym stwierdzeniem „ kabel jednomodowy zgodny z normami IEC 60xxx co będzie 

wystarczającym określeniem. 

 

 
 

Powyższa tabela przedstawia kalkę charakterystyki włókna w kablach AMP, nadrzędną wytyczna co do charakterystyki 

kabla jest ogólnoświatowa norma która określa te wszystkie wymagania, w związku z powyższym prosimy o wykreślenie 

powyższego punktu. 

 

Odpowiedź: 

Usunięcie tabel jest niemożliwe, gdyż pozbawi to Zamawiającego możliwości weryfikacji wszystkich parametrów  

i wymagań względem kabli światłowodowych, które jest kluczowym elementem instalacji okablowania szkieletowego i co 

więcej elementem trwale osadzonym w budynku, decydującym o działaniu Urzędu przez wiele następnych lat. Działanie 

Zamawiającego przez rezygnację ze swoich wymagań bezpieczeństwa wyłącznie dla korzyści Wykonawcy, czyli 



  

rezygnacji ze swoich potrzeb i obowiązków zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prowadzenia działalności urzędu 

publicznego prowadzi do zachwiania równowagi uczciwej konkurencji, a nawet rodzi podejrzenia co do prawidłowości 

wykonania prac, gdyż nie ma możliwości weryfikacji materiałów na budowie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 27: 

Należy zastosować panel o wysokości 1U o konstrukcji umożliwiającej montaż w szafie z rozstawem szyn mocujących 

19” oraz montażu 4 kaset po 6  adapterów dupleksowych oraz montowania kaset na spawy o łącznej pojemności min. 48 

włókien. 

Zamawiający wyspecyfikował panele wyposażone w 4 kasety po 6 adapterów o łącznej pojemności minimum 48 włókien 

, czy można zastosować panele takich samych wymiarów zewnętrznych i tez na minimum 48 włókien w wersji 

bezkasetowej, takie rozwiązanie nie wpływa na zmianę funkcjonalności? 

- Panel krosowy do okablowania szkieletowego światłowodowego należy wyposażyć w kasety wypełnione adapterami 

dupleksowymi typu LC (6szt./kaseta) z ceramicznym elementem dopasowującym.  

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z zintegrowanymi kasetami rozwiązanie to nie wpływa na zmianę 

funkcjonalności.?? 

Do szkieletu miedzianego należy zastosować taki sam panel, jednak bez podstawy do montażu kaset na spawy i zapasu 

włókna. Panel ten musi zawierać komplet 4 modułów uniwersalnych umożliwiających montaż 8 gniazd 1xRJ45 lub 2xRJ45 

(lub innych określonych w pkt. 1.12.2). 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego panelu spełniającego wszystkie powyższe funkcje? 

 

Odpowiedź: 

Kasety, płytki montażowe do paneli światłowodowych są stosowane przez wielu dostawców i nie powodują ograniczeń w 

możliwości złożenia oferty przez żadnego z Wykonawców. Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwość 

przeorganizowanie paneli szkieletowych, ich rekonfigurację, a nawet rozbudowę (przez dołożenie modułów kaset/płytek 

z połączeniami kabli miedzianych, wieloparowych kabli szkieletowych i kaset 10 Gigabit, kaset światłowodowych SM  

 MM oraz wielu innych). Usunięcie warunku „montażu kaset" ogranicza i zamyka na stałe możliwości przyłączeniowe 

sprawiając, że proponowana przełącznica będzie miała zamkniętą, niezmienną i niezdolną do rozbudowy konfigurację, 

co w przypadku konieczności zwiększenia funkcjonalności, dołożenia nowych linii transmisyjnych okablowania 

szkieletowego będzie wymagało konieczności montażu nowych paneli i wydatkowania środków publicznych na ten cel. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 28: 

Jednocześnie informujemy iż projekt wykonawczy został przygotowany w sposób naruszający zasady równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a nadto jest niezgodny z art. 29 

ust. 2 ustawy Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą konkurencję. 

Poniżej przedstawiamy przykłady rozwiązań wskazanych w SIWZ które zostały opisane w sposób naruszający ustawę 

PZP ze wskazaniem na konkretnego producenta. 

Podane w dokumentacji projektowej cechy, parametry oraz ilustracje jasno opisują rozwiązanie AMP ACO+ firmy TE 

Connectivity dystrybuowane w Polsce przez firmę LANSTER Sp. z o.o. i pomimo zapisów dotyczących dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych wykluczają zastosowanie innych rozwiązań poprzez dobór cech tylko jednego rozwiązania. 

- Okablowanie poziome ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat. 7A. powłoka zewnętrzna LSFRZH; 

Oznaczenie powłoki kabla LSFRZH jest typowym oznaczeniem firmy AMP czy zamawiający dopuszcza kabel innego 

producenta niż AMP o tych samych parametrach ale z oznaczeniem LSZH? 

 



  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 29: 

- Do każdej konfiguracji punktu logicznego (PL) należy doprowadzić 2 kable ekranowane 

Powyższe rozwiązanie jest typowe dla systemu AMP czy zamawiający dopuszcza rozwiązania inne niż AMP w których 

dwa kable są wprowadzone do tej samej puszki?? Takie rozwiązanie jest wizualnie ładniejsze i bardziej ekonomiczne. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 30: 

 

 W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1x CATV 

zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które 

zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań. 

 

Przedstawione rozwiązanie jest typowym rozwiązaniem systemu AMP który jest jedynym producentem takiego 

rozwiązania, prosimy więc o wykreślenie tego zapisu i określenie wymagań w sposób w który nie ograniczy liczby 

dostawców do jednej firmy lub dopisać do powyższego stwierdzenia „ lub wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi 

częściowymi, zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych wyżej konfiguracji usług pasywnych. „ co spowoduje 

że zapis będzie zgodny z PZP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 31: 

 



  

 
 

Powyższa konfiguracja jest produkowana przez jednego producenta AMP co jest sprzeczne z PZP, prosimy o zmianę 

zapisu na taki który dopuści innego producenta niż AMP mianowicie” W wybranych pomieszczeniach budynku B dostęp 

do gniazd 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet + 1 x CATV zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 

8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli 

przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań, lub wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, 

zapewniającymi dostęp do wszystkich wymienionych wyżej konfiguracji usług pasywnych. „ co spowoduje że zapis będzie 

zgodny z PZP. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 32: 

1.12.10. Wymagania dla kabli symetrycznych 

 



  

 
 

Powyższa tabela jest kalką kabla która wskazuje na kabel jedynego słusznego producenta AMP, prosimy o usunięcie 

powyższej tabeli. 

Wg naszej wiedzy jaką posiadamy wiemy żeby uzyskać charakterystykę 2000MHz to średnica kabla nie może być 

mniejsza niż 8.0mm. tak więc powyższe parametry się wykluczają. 

 

Odpowiedź: 

Usunięcie parametrów jest niemożliwe, gdyż pozbawi to Zamawiającego możliwości weryfikacji wszystkich parametrów  

i wymagań względem kabla, który jest kluczowym elementem instalacji okablowania strukturalnego i co więcej elementem 

trwale osadzonym w budynku, decydującym o działaniu Urzędu przez wiele następnych lat. Działanie Zamawiającego 

przez rezygnację ze swoich wymagań dla korzyści Wykonawcy, czyli rezygnacji ze swoich potrzeb prowadzi do 

zachwiania równowagi uczciwej konkurencji, a nawet rodzi podejrzenia co do prawidłowości wykonania prac, gdyż nie ma 

możliwości weryfikacji materiałów na budowie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 33: 

 

 
 



  

Powyższa tabela wskazuje na producenta kabla AMP. Wnioskujemy o usunięcie tej tabeli. 

 

Odpowiedź: 

Usunięcie parametrów jest niemożliwe, gdyż pozbawi to Zamawiającego możliwości weryfikacji wszystkich parametrów  

i wymagań względem kabla, który jest kluczowym elementem instalacji okablowania strukturalnego i co więcej elementem 

trwale osadzonym w budynku, decydującym o działaniu Urzędu przez wiele następnych lat. Działanie Zamawiającego 

przez rezygnację ze swoich wymagań dla korzyści Wykonawcy, czyli rezygnacji ze swoich potrzeb prowadzi do 

zachwiania równowagi uczciwej konkurencji, a nawet rodzi podejrzenia co do prawidłowości wykonania prac, gdyż nie ma 

możliwości weryfikacji materiałów na budowie.  

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 34: 

 

 
Powyższa tabela jest opisem kabla AMP i zawarte w niej parametry wskazują na jeden konkretny produkt, w związku  

z tym faktem wnioskujemy o usunięcie tabeli jako zapisów niezgodnych z ustawą. 

W powyższej tabeli jest zapis o osłonie zewnętrznej LSZH z odpornością min.l80min próby ogniowej, w znanych nam 

przepisach i normach nie ma takiej normy. Prosimy zamawiającego o podanie tej normy w celu odpowiedniego doboru 

kabla , jeśli nie jest to możliwe to wnioskujemy o usunięcie całej tabeli i zastąpieniu jej wystarczającym stwierdzeniem „ 

kabel jednomodowy zgodny z normami IEC 60xxx co będzie wystarczającym określeniem. 

 

Odpowiedź: 

Usunięcie tabel jest niemożliwe, gdyż pozbawi to Zamawiającego możliwości weryfikacji wszystkich parametrów  

i wymagań względem kabli światłowodowych, które jest kluczowym elementem instalacji okablowania szkieletowego i co 

więcej elementem trwale osadzonym w budynku, decydującym o działaniu Urzędu przez wiele następnych lat. Działanie 

Zamawiającego przez rezygnację ze swoich wymagań bezpieczeństwa wyłącznie dla korzyści Wykonawcy, czyli 

rezygnacji ze swoich potrzeb i obowiązków zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prowadzenia działalności urzędu 



  

publicznego prowadzi do zachwiania równowagi uczciwej konkurencji, a nawet rodzi podejrzenia co do prawidłowości 

wykonania prac, gdyż nie ma możliwości weryfikacji materiałów na budowie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 35: 

 

 
 

Powyższa tabela wskazuje na kabel producenta AMP i zawarte w niej parametry wskazują na jeden konkretny produkt, 

w związku z tym faktem wnioskujemy o usunięcie danej tabeli. W powyższej tabeli jest zapis o osłonie zewnętrznej LSZH 

z odpornością min.180 min próby ogniowej, w znanych nam przepisach i normach nie ma takiej normy. Prosimy 

zamawiającego o podanie tej normy w celu odpowiedniego doboru kabla , jeśli nie jest to możliwe to wnioskujemy  

o usunięcie całej tabeli i zastąpieniu jej wystarczającym stwierdzeniem „ kabel jednomodowy zgodny z normami IEC 

60xxx co będzie wystarczającym określeniem. 

 

Odpowiedź: 

Usunięcie tabel jest niemożliwe, gdyż pozbawi to Zamawiającego możliwości weryfikacji wszystkich parametrów  

i wymagań względem kabli światłowodowych, które jest kluczowym elementem instalacji okablowania szkieletowego i co 

więcej elementem trwale osadzonym w budynku, decydującym o działaniu Urzędu przez wiele następnych lat. Działanie 

Zamawiającego przez rezygnację ze swoich wymagań bezpieczeństwa wyłącznie dla korzyści Wykonawcy, czyli 

rezygnacji ze swoich potrzeb i obowiązków zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prowadzenia działalności urzędu 

publicznego prowadzi do zachwiania równowagi uczciwej konkurencji, a nawet rodzi podejrzenia co do prawidłowości 

wykonania prac, gdyż nie ma możliwości weryfikacji materiałów na budowie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 



  

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 36: 

 

 
 

Powyższa tabela jest opisem włókna w kablach AMP. Nadrzędną wytyczną co do charakterystyki kabla jest 

ogólnoświatowa norma która określa te wszystkie wymagania, w związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie 

powyższego punktu. 

 

Odpowiedź: 

Usunięcie tabel jest niemożliwe, gdyż pozbawi to Zamawiającego możliwości weryfikacji wszystkich parametrów  

i wymagań względem kabli światłowodowych, które jest kluczowym elementem instalacji okablowania szkieletowego i co 

więcej elementem trwale osadzonym w budynku, decydującym o działaniu Urzędu przez wiele następnych lat. Działanie 

Zamawiającego przez rezygnację ze swoich wymagań bezpieczeństwa wyłącznie dla korzyści Wykonawcy, czyli 

rezygnacji ze swoich potrzeb i obowiązków zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i prowadzenia działalności urzędu 

publicznego prowadzi do zachwiania równowagi uczciwej konkurencji, a nawet rodzi podejrzenia co do prawidłowości 

wykonania prac, gdyż nie ma możliwości weryfikacji materiałów na budowie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 37: 

1.12.16. Panel krosowy okablowania szkieletowego 

Należy zastosować panel o wysokości 1U o konstrukcji umożliwiającej montaż w szafie z rozstawem szyn mocujących 

19"x oraz montażu 4 kaset po 6 adapterów dupleksowych oraz montowania kaset na spawy o łącznej pojemności min. 

48 włókien. 

Zamawiający wyspecyfikował panele wyposażone w 4 kasety po 6 adapterów o łącznej pojemności minimum 48 włókien, 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy można zastosować panele takich samych wymiarów zewnętrznych i też na 

minimum 48 włókien w wersji bezkasetowej, takie rozwiązanie nie wpływa na zmianę funkcjonalności. 

- Panel krosowy do okablowania szkieletowego światłowodowego należy wyposażyć w kasety wypełnione adapterami 

dupleksowymi typu LC (6 szt./kaseta) z ceramicznym elementem dopasowującym. 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli z zintegrowanymi kasetami, rozwiązanie to nie wpływa na zmianę 

funkcjonalności 

Do szkieletu miedzianego należy zastosować taki sam panel, jednak bez podstawy do montażu kaset na spawy i zapasu 

włókna. Panel ten musi zawierać komplet 4 modułów uniwersalnych umożliwiających montaż 8 gniazd 1xRJ45 lub 2xRJ45 

(lub innych określonych w pkt. 1.12.2). 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego panelu spełniającego wszystkie powyższe funkcje? 

 



  

Odpowiedź: 

Kasety, płytki montażowe do paneli światłowodowych są stosowane przez wielu dostawców i nie powodują ograniczeń  

w możliwości złożenia oferty przez żadnego z Wykonawców. Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwość 

przeorganizowanie paneli szkieletowych, ich rekonfigurację, a nawet rozbudowę (przez dołożenie modułów kaset/płytek 

z połączeniami kabli miedzianych, wieloparowych kabli szkieletowych i kaset 10 Gigabit, kaset światłowodowych SM  

i MM oraz wielu innych). Usunięcie warunku „montażu kaset" ogranicza i zamyka na stałe możliwości przyłączeniowe 

sprawiając, że proponowana przełącznica będzie miała zamkniętą, niezmienną i niezdolną do rozbudowy konfigurację, 

co w przypadku konieczności zwiększenia funkcjonalności, dołożenia nowych linii transmisyjnych okablowania 

szkieletowego będzie wymagało konieczności montażu nowych paneli i wydatkowania środków publicznych na ten cel. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 38: 

Zawarta w załącznikach nr 1 i nr 3 dokumentacja do SIWZ przedmiotowego postępowania w celu ograniczenia możliwych 

rozwiązań dostępnych na rynku do jednego produktu i producenta zrealizowana została w sposób jednoznacznie 

charakteryzujący niegospodarność podmiotu / jednostki odpowiedzialnych za realizację niniejszego przetargu, a nadto 

naruszający zasadę uczciwej konkurencji. Na stronie 12 w punkcie 1.12.4 opisu technicznego znajduje się wytyczna 

dotycząca prowadzenia kabli okablowania strukturalnego. Według niej jednym z elementów nośnych kabli mają być 

kanały kablowe PCV. Prosimy o informację w jakim celu zastosowane mają być kable instalacji LAN w znacznie droższej 

powłoce LSFRZH (LowSmoke, Fire Retardant, Zero Halogen - bezhalogenowe, płomienio-odporne, nisko-dymne) skoro 

kanały kablowe w których są one prowadzone mają być wykonane z polichlorku winylu? Jest to polimer, który podczas 

procesu spalania (należy tutaj zauważyć, że w przeciwieństwie do zaproponowanego kabla jest on palny) wydziela 

toksyczne, lotne związki np. chlorowodór, który pod wpływem wilgoci przekształca się w żrący kwas solny. Ponadto 

podczas tego procesu powstają dymy powodujące u ludzi objawy zatrucia. Należy zauważyć, iż nie jest to błąd drukarski, 

gdyż całość opisu oraz STWiOR przewiduje wykonanie kanałów kablowych z plastiku, co jest potocznym określeniem 

wszystkich tworzyw sztucznych zrealizowanych z plastycznych polimerów. W naszym rozumieniu ten zabieg miał na celu 

narzucenie ograniczenia do jednego producenta. W tym wypadku zastosowanie standardowych kabli w powłoce LSZH 

znacznie obniży koszty zamawiającego, a w żadnym stopniu nie wpłynie na obniżenie jakości zamawianego produktu. 

Kolejnym istotnym naruszeniem w przedmiotowym postępowaniu jest zastosowanie trzech wkładek z wbudowanymi 

interface'ami: 2xRJ45 + 1xF. Całość projektu w zakresie budynków C i BI (około 1500 torów logicznych) oparto na 

standardowych interface'ach RJ45 kat. 6A. Według naszej najlepszej wiedzy tego typu rozwiązanie posiada wyłącznie 

jeden producent TE Conectivity w produkcie pod marką AMP ACO+. Dla zastosowania 3 wkładek z zawierających gniazdo 

„F" realizowanie kosztownego systemu wkładek wymiennych jest kolejnym przejawem niegospodarności. Zastosowanie 

standardowych modułów keystone RJ45 kat. 6A w realizacji niniejszego zadania z pewnością nie obniży standardu 

(kategoria pozostaje ta sama), a pozwoli na dokonanie kolejnych oszczędności. 

Podobnie też jest w wypadku zastosowanego kabla do części okablowania poziomego. W dokumentacji zastosowano 

kabel kategorii 7A o charakterystyce rozszerzonej do 2000MHz. W obowiązujących w Polsce i na terenie UE normach 

wartość parametrów mierzonych dla wymaganej kategorii 7A to 1000MHz. Różnica ta w znaczącym stopniu podwyższa 

koszt całej instalacji, a jej standard podnosi jedynie na karcie katalogowej produktu. Jest tak ponieważ zarówno osprzęt 

jak i dostępne urządzenia pomiarowe dostępne na rynku mogą zapewnić i potwierdzić poprawność parametrów 

transmisyjnych tylko i wyłącznie dla pasma do wartości 1000MHz, a co za tym idzie gwarancja systemu udzielona zostanie 

wyłącznie dla tej części charakterystyki. 

Nie posiadamy wiedzy na temat wartości budżetu przewidzianego na całość projektu, jednakże znając ceny rynkowe 

promowanego w niniejszym postępowaniu producenta jesteśmy w stanie określić, że poprzez zastosowanie ograniczeń 

w specyfikacji w postaci tych konkretnych produktów wartość ta przewyższa nawet o połowę wartości standardowych 

rozwiązań innych producentów dostępnych na rynku co ważne bez zaniżania standardów na jakie powołują się Państwo 

w specyfikacji. 

 

 



  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Pytanie 40: 

wnoszę o dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis": 

a) w pkt. 1.12.9. załącznika nr 1 do SWIZ poprzez zastąpienie wymagania zastosowania gniazd RJ45 kat. 6A oraz 

gniazda 2xRJ45+F (komp+tel+CATV) wymaganiem zastosowanie gniazd 1 x telefon analogowy + lx Fast Ethernet + 

1x CATV zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, 

które zapewnią identyczne złącza po obydwu stronach kabli przyłączeniowych do każdego z tych zastosowań lub 

zastosowanie wkładki TERA kat.7A z kablami krosowymi częściowymi, zapewniającymi dostęp do wszystkich 

wymienionych wyżej konfiguracji usług pasywnych; 

b) w pkt 1.12. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie wymagania, aby kable ekranowy S/FTP kat. 7A posiadał powłokę 

zewnętrzną LSFRZH; 

c) w pkt 1.12. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie wymagania, aby do każdej konfiguracji punktu logicznego (PL) 

doprowadzić 2 kable ekranowe S/FTP kat. 7A i każdy z nich zakończyć w oddzielnej puszce natynkowe; 

d) w pkt 1.12. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie wymagania, aby w wybranych pomieszczeniach budynku B 

zapewnić w punkach logicznych dostęp do gniazd 1 x telefon analogowy + 1 x Fast Ethernet + 1x CATV 

zrealizowanych w ramach jednego gniazda logicznego 8-pozycyjnego, z wykorzystaniem takich interfejsów, które 

zapewnią identyczne złącza po obu stronach kabli przyłączeniowych dla każdego z zastosowań 

e) w pkt 1.12.10. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie w całości zapisów tabeli 1 i tabeli 2; 

f) w pkt 1.12.14. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie w całości zapisów tabeli 3, tabeli 4 i tabeli 5; 

g) w pkt 1.12.11. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie pierwszego akapitu tego punktu, tj. od słów „Wszystkie gniazda 

[...]" do słów „[...] powyższego opisu". 

h) w pkt 1.12.12. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie wymogu zastosowania panelu o wysokości montażowej 

2U;  

i) w pkt 1.12.16. załącznika nr 1 do SIWZ poprzez usunięcie wymogu „montażu kaset";  

j) w pkt 1.12.25. poprzez usunięcie ostatniego akapitu tego punktu, tj. od słów „Dostarczone elementu [...]" do słów „[...] 

w/w producenta". 

 

Odpowiedź: 

W zakresie lit. a, b, d, e, f, j - Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ i zamieścił zmodyfikowany załącznik 

nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz załącznik nr 3 do SIWZ – 

Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

W zakresie lit. c, g, h, i -  Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

  

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót 

oraz załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 


