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Poznań, dnia 21.05.2019 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Numer sprawy: 332/03/19 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz 

oprogramowania dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 

 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zawierający następujące pytanie: 

 

Wniosek nr 1: 

Pytane nr 1: 

Pytanie dotyczy części 1, Sieć komp modernizacja sieci szkieletowej z  miedzi na światłowód: 

DELL SWITCH NETWORKING X1108P: 

Ten switch jest już niedostępny w sprzedaży. Prosimy o podanie najważniejszych dla Zamawiającego 

parametrów, aby można było dopasować odpowiedni sprzęt równoważny. 

Odpowiedź: 

Prosimy o wycenę sprzętu posiadającego minimalne parametry techniczne określone w opisie przedmiotu 

zamówienia lub lepsze np. Dell Networking X1026P 

 

Pytanie nr 2: 

Pytanie dotyczy części 1, Sieć komp modernizacja sieci szkieletowej z  

miedzi na światłowód: 

Skrętka Ekranowana kat 6, 915 szt.: 

Czy Zamawiający miał na myśli 915 szt. kabli o długości 1m czy jeden przewód o długości 915m? 

Kable światłowodowe: 

Przy każdej pozycji dotyczącej kabla światłowodowego Zamawiający nie podał jakiej długości mają być kable. 

Proszę o podanie tej informacji. 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy przyjąć: 
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Skrętka Ekranowana kat 6  915 metrów 

Kabel światłowodowy uniwersalny OM3 MM 8J 9/125 LSOH zakończony obustronnie LC, przepustowość, 

każdego włókna 10 GB/s 23 metry 

Kabel światłowodowy uniwersalny OM3 MM 8J 9/125 LSOH zakończony obustronnie LC, przepustowość, 

każdego włókna 10 GB/s 29 metrów 

Kabel światłowodowy uniwersalny OM3 MM 8J 9/125 LSOH zakończony obustronnie LC, przepustowość, 

każdego włókna 10 GB/s 36 metrów 

Kabel światłowodowy uniwersalny OM3 MM 8J 9/125 LSOH zakończony obustronnie LC, przepustowość, 

każdego włókna 10 GB/s 83metry  

Kabel światłowodowy uniwersalny OM3 MM 8J 9/125 LSOH zakończony obustronnie LC, przepustowość, 

każdego włókna 10 GB/s 125 metrów 

 

Zmiana treści SIWZ: 

Punkt 5.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt. 12 – 23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 oraz spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  

Część nr 1: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 dostawę sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł wraz z podatkiem VAT. 

 

Część nr 2: 

W Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 dostawę sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł wraz z podatkiem VAT. 

 

Część nr 3: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 dostawę sprzętu serwer z 

oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł wraz z podatkiem VAT. 

 

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, przy 

powoływaniu się na te same dostawy dla część nr 1, 2 i 3 lub na różne dostawy. 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium): 28.05.2019 r. godzina 10:15. 

Nowy termin otwarcia ofert: 28.05.2019 r. godzina 10:30. 

Powyższe terminy wprowadza się w odpowiednich punktach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Adam Szymanowski 


