
   

 

 

PZP.271.23.2021                                       Warszawa, 13 sierpnia 2021 r. 

 

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Świadczenie usługi symetrycznego dostępu do sieci 

Internet (łącze podstawowe i zapasowe)  przez 36 miesięcy”, Zamawiający,  Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN, działając  zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej treść wniosków wraz                          

z wyjaśnieniami. 

 

(pisownia oryginalna) 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy dwie trasy wraz własnym okablowaniem 

 światłowodowym w technologii wielomodowej wewnątrz budynku na odcinku pomiędzy 

pomieszczeniem (CR2) - Control Room pod MER na poziomie -2, aż do serwerowni centralnej 

na poziomie +2? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy okablowanie światłowodowe pomiędzy CR2 (control 

room -2) a serwerownią centralną, zgodnie z treścią OPZ. 

 

Pytanie 2: 

W przypadku braku możliwości udostępnienia przez Zamawiającego wolnych włókien 

pomiędzy (CR2) a serwerownią centralną, czy Wykonawca ma położyć własne okablowanie 

pomiędzy pomieszczeniami jedną (zaprezentowaną na spotkaniu) trasą? 

 

 

 



   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy okablowanie światłowodowe pomiędzy CR2 (control 

room -2) a serwerownią centralną, zgodnie z treścią OPZ. 

 

Pytanie 3: 

Jakie typu kable zasilające Zamawiający dopuszcza do zastosowania przez Wykonawcę w 

szafie RACK (C13/C14)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza kable zasilające C13/C14 oraz wtyki i gniazda Schuko. 
 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przez Wykonawcę obu kabli jedynym 

wskazanym na spotkaniu wejściem technologicznym do budynku (zgodnie z załączonym 

rysunkiem poglądowym)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na poprowadzenie przez wykonawcę obu kabli wspólną trasą, 

zgodnie z załączonym rysunkiem. Zaproponowana wspólna trasa częściowo przeprowadzona 

jest przez teren nienależący do Zamawiającego. Zgoda na wspólną trasę zostanie wydana 

jedynie w przypadku przeprowadzenia jej przez teren oraz studzienki należące do 

Zamawiającego. 

 

Rysunek poglądowy wskazany w pytaniu stanowi załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ. 

 

Pytanie 5: 

 

Czy Zamawiający dopuszcza wspólną drogę dla 2 kabli światłowodowych na odcinku 

zaznaczonym na poniższej mapce kolorem niebieskim? 

 



   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez wykonawcę obu kabli wspólną trasą 

na odcinku zaznaczonym na dołączonej mapce kolorem niebieskim. 

Zaproponowana wspólna trasa częściowo przeprowadzona jest przez teren nienależący do 

Zamawiającego. Zgoda na wspólną trasę zostanie wydana jedynie w przypadku 

przeprowadzenia jej przez teren oraz studzienki należące do Zamawiającego. 

 

Mapka wskazana w pytaniu stanowi załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SWZ. 

 

Pytanie 6: 

Czy Wykonawca ma zakończyć usługi świadczone po łączu podstawowym i łączu zapasowym 

w pomieszczeniu Control Room na poziomie -2 pod MER?  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zakończyć usługi świadczone po łączu podstawowym i łączu zapasowym                 

w pomieszczeniu Serwerowni centralnej na poziomie +2. 

 

Pytanie 7: 

Jeśli w innym pomieszczeniu niż Control Room, to czy po terenie obiektu Wykonawca ma 

wybudować swoje kable, czy będzie mógł korzystać z kabli Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni okablowanie światłowodowe pomiędzy CR2 (control room -2) a 

serwerownią centralną, zgodnie z treścią OPZ. 
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