PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania na zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie sieci lokalnej
LAN oraz systemu sieci bezprzewodowych WiFi,
znak sprawy DZ-2501/7/17
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/7/17/4

Data: 2017/07/24

Wyjaśnienia i modyfikacje nr 2
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie,
dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie sieci lokalnej LAN oraz systemu sieci
bezprzewodowych WiFi wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej podajemy treść pytań
i odpowiedzi.
Pytanie 1, Czy w pomieszczeniach "biura hotelu" Zamawiający dopuszcza prowadzenie
okablowania strukturalnego w korytkach elektroinstalacyjnych, czyli bez bruzdowania ścian?
Odpowiedź: Nie. W budynku Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego kable
muszą być ukryte w ścianach.
Pytanie 2, Czy na obecnym etapie Zamawiający może określić przebieg wykorzystywanych
przez siebie światłowodów oraz czy dopuszcza ich wykorzystanie w nowej sieci LAN.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3, Czy zamawiający dopuszcza montaż dodatkowych
telekomunikacyjnych obok obecnie należących do Zamawiającego?
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Odpowiedź: Tak.
Pytanie 4, Czy zamawiający ma sprecyzowane wymagania dotyczące ilości włókien w kablu
jakie mają być ułożone pomiędzy punktami dystrybucyjnymi lub budynkami?
Odpowiedź: Nie mniej jak 16.
Pytanie 5, Czy zamawiający udostępni
światłowodowych wykorzystywanych obecnie?
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Odpowiedź: Tak.
Pytanie 6, (dot. projekt umowy) Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie par. 11 pkt. 4c
w brzmieniu: „c) usunięcie jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu”? Wykonawca nie jest
producentem tegoż oprogramowania i nie ma odstępu do kodów źródłowych oprogramowania.
Odpowiedź: Nie. Istnieje możliwość współpracy ze wsparciem technicznym producenta
oprogramowania, który to powinien mieć możliwość usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
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