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Węgrów, dnia 24 czerwca 2020 r.  

Nr postępowania: A.261-21/2020 

 

ODPOWIEDŹ 

na złożone zapytania i zmiany 

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Węgrowie informuje, iż do prowadzonego 

postępowania na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości szacunkowej mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Pzp. na „Remont sieci LAN wraz z zasilaniem dedykowanym w Sądzie Rejonowym 

w Węgrowie” wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

W przedmiarach i projekcie technicznym występują różne nazwy rozdzielnic elektrycznych. 

Prosimy o jednoznaczne ujednolicenie nazewnictwa. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający informuje, że należy stosować nazewnictwo: 

 Rozdzielni RG-UPS  

 Rozdzielni R-UPS  

 Rozdzielnia piętrowa T-GW1, T-GW2, T-GW3, T-GW4 

 Rozdzielnia piętrowa T1, T2, T3, T4 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o podanie, o które rozdzielnie chodzi w przedmiarach instalacji elektrycznej w pozycji 

nr 1. 

 

Odpowiedź na pytanie 2 : 

Zamawiający informuje, iż chodzi o istniejące tablice znajdujące się na piętrach I, II i III. 

 

Pytanie nr 3 

W opisie projektu sieci LAN w punkcie 2.3 napisane jest: 

A -„System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku 

musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.”  

oraz, 

B - „Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm wg.:  

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2  

PN-EN 50173-1:2013  

EN-50173-1: 2011  

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1”. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie komponentów spełniających 

jedynie wymagania podane w punkcie A? 

 

Odpowiedź na pytanie 3 : 

Zamawiający wymaga zgodności z normami EN 50173-1:2018 oraz ISO/IEC 11801-1:2017 
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Pytanie nr 4 

Zapis par. 15 ust. 6 pkt 1 Umowy przewiduje postępowanie w przypadku wystąpienia wad 

w przedmiocie umowy gdy wady kwalifikują się do usunięcia. W takim przypadku 

Zamawiający może wyznaczyć termin do usunięcia wad a gdy nie zostanie to dokonane 

w oparciu o punkt A- powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonanie zastępcze na koszt 

Wykonawcy. Niezależnie od tego zapisu, zgodnie z punktem B komentowanego zapisu 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 60 dni . W naszej ocenie zapis ten daje zbyt 

daleko idące uprawnienia Zamawiającemu, gdyż przy wykonaniu zastępczym przedmiot 

umowy będzie przecież wykonany. Zapisy punktu A i B komentowanego przepisu winny być 

alternatywą rozłączną tj przewidującą iż Zamawiając może alternatywnie skorzystać z pkt. A, 

czyli wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, albo B czyli odstąpić od umowy. Biorąc 

pod uwagę powyższe prosimy zmodyfikowanie umowy poprzez dodanie w par. 15 ust. 6 pkt. 

1 zdanie ostatnie końcowego słowa „bądź to:” zaś w podpunkcie A w zdaniu ostatnim dodać 

słowo „lub”. 

 

Odpowiedź na pytanie 4 : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Str16 Projekt Budowlano - Wykonawczy branży  Teleinformatycznej rev. 4.2 

Czy z uwagi na fakt, że powołane w projekcie normy w większości są już nieaktualne czy 

Zamawiający będzie wymagał zgodności z aktualnymi normami? Dotyczy w szczególności 

EN50173, ISO11801 ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 (normy nieaktualne od kilku lat) 

 

Odpowiedź na pytanie 5 : 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zastąpienie wskazanych w całości 

dokumentacji projektowej nieaktualnych norm EN50173 oraz ISO11801 ANSI/TIA/EIA 568-

B.2-1, normami aktualnymi EN 50173-1:2018 oraz ISO/IEC 11801-1:2017. 

 

Pytanie nr 6: 

Projekt Budowlano - Wykonawczy branży Teleinformatycznej rev. 4.2 

Czy Zamawiający z uwagi na przywołanie norm europejskich EN/PN oraz na realizację 

inwestycji na terenie EU zaakceptuje dla kabla kat.6A U/FTP certyfikat potwierdzający 

spełnienie stawianych w Projekcie wymagań wystawiony przez europejskie, uznane 

i niezależnych laboratoria badawczych w szczególności – DELTA/GHMT/3P. Żądanie 

certyfikatu amerykańskiego laboratorium dla inwestycji prowadzonych na terenie UE 

realizowanych w oparciu o standardy EN jest nieuzasadnione technicznie i merytorycznie. 

 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający zaakceptuje certyfikat laboratorium DELTA (Force Technology) /GHMT/3P.  

 

Pytanie nr 7: 

STR 13 Projekt Budowlano - Wykonawczy branży Teleinformatycznej rev. 4.2 

Prosimy o potwierdzenie czy nie występuje błąd w wymaganiach temperaturowych dla kabla 

U/FTP : 

• Temperatura podczas układania: -20oC do +60oC  

• Temperatura podczas pracy:  0oC do +50oC 
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Wytyczne przywołanych w projekcie norm EN50173 oeaz ISO11801 stanowią, że układanie 

kabli musi odbywać się w temperaturach z zakresu 0°C - 50°C 

 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Zamawiający informuje, że wartości podane w projekcie są granicznymi temperaturami 

w jakich podany kabel może być układany wg zaleceń producenta. Wymagany zakres 

temperatur: podczas instalacji –10 °C to +50 °C, podczas pracy –30 °C to +70 °C. 

 

Pytanie nr 8: 

STR19 Projekt Budowlano - Wykonawczy branży Teleinformatycznej rev. 4.2 

Wykonawca wnosi o rezygnację na wymaganie zgodności modułu RJ45 z normą UL94 V-0 

flame test,  z uwagi iż jest to analogicznie standard amerykański nie mający merytorycznego 

uzasadnienia  dla instalacji na terenie EU oraz mający swoje odpowiedniki w normach 

europejskich.  

 

Odpowiedź na pytanie 8: 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie normy „UL94 V-0 flame 

test” w Projekcie Budowlano - Wykonawczym branży Teletechnicznej rev.4.2 stanowiącym 

Załącznik nr 1ca do SIWZ.  

 

Pytanie nr 9: 

STR19 Projekt Budowlano - Wykonawczy branży Teleinformatycznej rev. 4.2 

Czy Zamawiający z uwagi na powoływanie się normy europejskie EN/PN oraz na realizację 

inwestycji na terenie EU akceptuje dla modułów  certyfikat niezależnych laboratoriów 

badawczych z akredytacją IC – DELTA/GHMT/3P. Żądanie certyfikatu amerykańskiego 

laboratorium dla inwestycji prowadzonych na terenie EU realziowanych w oparciu o standardy 

ISO/EN jest nieuzasadnione technicznie i merytorycznie. 

 

Odpowiedź na pytanie 9: 

Zamawiający zaakceptuje certyfikat laboratorium DELTA (Force Technology) /GHMT/3P.  

 

Pytanie nr 10: 

STR19 Projekt Budowlano - Wykonawczy branży Teleinformatycznej rev. 4.2 

Czy Zamawiający wymieniając konkretne laboratoria badawcze ETL oraz Delta jako jedynie 

akceptowalne do potwierdzenia spełnienia wymagań przetargu przez oferowane systemy, 

intencjonalnie ogranicza swobodę wyboru jednostki certyfikujących tylko do tych 2 podmiotów 

czy też zaakceptuje inne uznane niezależne laboratoria europejskie w szczególności 3P, GHMT 

posiadające jak DELTA akredytacje IC ?  

Dodatkowo zwracamy uwagę na niespójność wymagań:  

 dla kabla wymaga się certyfikacji 1 laboratorium 

 dla modułu RJ45 wymaga się certyfikacji 2 laboratoriów   

 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Zamawiający wymaga 1 certyfikatu dla modułu oraz 1 certyfikatu dla kabla. Dopuszczone są 

certyfikaty laboratorium DELTA (Force Technology) /GHMT/3P. 
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Pytanie nr 11: 

Zamawiający wpisał szereg wymagań dla kabla U/FTP i modułów RJ45 (w tym certyfikacje) 

pomijając zupełnie kable krosowe. Czy Zamawiający z uwagi na spójność wymagań oraz 

zapewnienie jakości wymaga aby kable krosowe dla przedmiotowego zadania celem 

potwierdzenia jakości,wydajności i zgodności z przywołanymi normami (analogicznie jak dla 

kabla U/FTP i modułów RJ45), musiały posiadać certyfikat niezależnego laboratorium 

(DELTA/3P/GHMT) potwierdzający ich parametry na zgodność co najmniej z normami 

ISO/IEC11801:2011 oraz EN 50173-1:2011 ? 

 

Odpowiedź na pytanie 11: 

Zamawiający nie wymaga certyfikatu niezależnego laboratorium dla kabli krosowych.  

 

Pytanie nr 12: 

Mając na uwadze wymagania Zamawiającego dotyczące zastosowanie dużej ilości kabli 

krosowych 2 m (240 szt) w szafie RACK 42U 600x1000 proszę o odpowiedź jakie organizery 

kablowe poziome należy zastosować w szafie RACK 42U 600x1000 do zapewnienia 

odpowiedniego starannego ułożenia kabli krosowych? 

 

Odpowiedź na pytanie 12: 

Zamawiający, poza wymienionymi w dokumentacji projektowej, dopuszcza również panele 

z zasobnikem na zapas kabli krosowych. Można również użyć paneli 2U pod warunkiem użycia 

odpowiednio mniejszej ich ilości. 

 

Pytanie nr 13: 

W przedmiarach w części teletechnicznej w pozycji 15 występuje 9 szt. paneli 48 portowych. 

Ilość nowych linii to 206, więc do zaterminowania wystarczyłoby 9 szt. paneli 24 portowych. 

Prosimy o informację, czy w związku z tym należy wycenić 48, czy 24 portowe panele. 

 

Odpowiedź na pytanie 13: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z przedmiarem należy wycenić panele 48 portowe. 

 

 

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Udzielenie 

odpowiedzi na pytania pozostaje bez wpływu na treść wzoru umowy. Ponadto termin 

składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany stanowią integralną część dokumentacji 

projektowej na „Remont sieci LAN wraz z zasilaniem dedykowanym w Sądzie Rejonowym 

w Węgrowie”. 


