URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40
Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl
ZP.271.12.2022
Andrespol, dnia 2 maja 2022r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez prowadzenia negocjacji, przewidzianym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
pn. Zakup i dostawa sprzętu TIK oraz okablowania strukturalnego wraz z utworzeniem
wewnątrzszkolnej sieci komputerowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Wiśniowej Górze, wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 2022/BZP 00136061/01 z dnia 26 kwietnia 2022r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:
Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:
Pytanie 1
W związku z tym iż Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej proszę o załączenie szkiców
kondygnacji budynku z naniesioną do wykonania strukturą sieci oraz załączenie programu
funkcjonalno-użytkowego (tzw. PFU)
Odpowiedź
Zamawiający w załączeniu załącza szkic zarysu wykonania szkieletu sieci światłowodowej
wraz z skonfigurowaniem, gdzie są wskazane punkty dystrybucyjne.
Pytanie 2
W jaki sposób ma zostać zakończone okablowanie strukturalne – przełącznice naścienne czy
rackowe?
Proszę o podanie jakiego typu adaptery światłowodowe należy zastosować?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż w serwerowni należy zakończyć sieć przełącznicą rackową.
Switche w punktach dystrybucyjnych należy zamontować w szafkach na ścianie pod sufitem.
Należy zastosować adaptery światłowodowe odpowiednie do wkładek światłowodowych.
Pytanie 3
Ile jest istniejących i ile jest planowanych punktów dystrybucyjnych?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że obecnie nie ma żadnych punktów dystrybucyjnych, należy
wykonać 63 nowe punkty dystrybucyjne.
Pytanie 4
Czy w punkcie LPD i GPD istnieją szafy teletechniczne?
Proszę o podanie wymiarów szaf.
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Odpowiedź
Głównym punktem dystrybucyjnym jest serwerownia.
Lokalne punkty dystrybucyjne są przedmiotem zamówienia.
Pytanie 5
Czy należy wykonać zasilanie szaf teletechnicznych?
Odpowiedź
Do switcha należy doprowadzić zasilanie z najbliższego gniazdka elektrycznego.
Pytanie 6
Czy Zamawiający oczekuję dostarczenia dodatkowego wyposażenia szaf teletechnicznych?
Jeśli tak to jakiego i w jakich ilościach?
Odpowiedź
Należy dostarczyć przełącznice światłowodowe do szafy rackowej stanowiące element
zakończenia sieci strukturalnej.

Pytanie 7
Proszę o podanie ile modułów światłowodowych należy dostarczyć do każdego z rodzaju
switchy?
Odpowiedź
Należy dostarczyć 63 komplety wkładek światłowodowych.
Pytanie 8
Proszę o podanie ilo włóknowy kabel światłowodowy należy dostarczyć?
Odpowiedź
Dobranie kabla leży po stronie wykonawcy – odpowiedni do wykonania sieci strukturalnej.

Pytanie 9
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie moich wątpliwości związanych z przetargiem:
- czy można zamienić 8szt x switch SFP 24p na 12szt x switch 16p. SFP
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 8szt x switch SFP 24p na 12szt x switch 16p. SFP
Pytanie 10
co kryje się pod pojęciem:
"Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę instalacji sieci polegającej na rozprowadzeniu
przewodów sieciowych po obiekcie, zamontowaniu urządzeń sieciowych i ich
skonfigurowaniu."
Odpowiedź
Wykonanie sieci strukturalnej w technologii FTTH do każdego pomieszczenia wskazanego w
szkicu, oraz zakończyć kable światłowodowe w przełącznicy w serwerowni.
Pytanie 11
Czy istnieje jakiś plan rozprowadzenia przewodów sieciowych po obiekcie?
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Odpowiedź
Zamawiający w załączeniu załącza szkic zarysu wykonania szkieletu sieci światłowodowej wraz
z skonfigurowaniem, gdzie są wskazane punkty dystrybucyjne.

Pytanie 12
Zamontowanie urządzeń - czy urządzenia muszą znajdować się w jakichś skrzynkach/szafkach
Odpowiedź
Switche powinny być zamontowane w skrzynce na ścianie pod sufitem.
Pytanie 13
Czy urządzenia końcowe - switche mają być podłączone do zasilania? Jeśli tak - czy w miejscu
zakończenia sieci znajduje się gniazdko zasilania 230V? Jeśli nie - to kto ma wykonać instalację
elektryczną?
Odpowiedź
Switche należy podłączyć do najbliższego gniazdka elektrycznego.
Pytanie 14
Czy switche światłowodowe końcowe mają być skonfigurowane? Jeśli tak, czy szkoła
dostarczy odpowiednie wkładki światłowodowe, czy takie wkładki trzeba dostarczyć mając na
myśli "sprzęt niezbędny do uruchomienia"
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż wkładki światłowodowe powinien dostarczyć Wykonawca jako
element kończący sieci.
Pytanie 15
W ofercie pada pytanie o CAL, czy te licencje trzeba wdrożyć, czy tylko dostarczyć.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż licencje należy dostarczyć.

z up. Wójta Gminy Andrespol
Agnieszka Janik
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