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Warszawa, dnia 30.08.2019 r. 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Dostawa serwera, 

przełączników sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery 

Narodowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.14.2019). 
 

    Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej 

informacji o pytaniu Wykonawcy odnoszącym się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz 

odpowiedzi na nie. 
 

 

Pytanie: 

W tabeli formularza cenowego w poz. 4 (Punkt dostępu bezprzewodowego — Access point) pkt 7, 

Zamawiający wymaga, aby Access Point był wyposażony najmniej 4 anteny o wzmocnieniu co najmniej 7 

dBi każda. 

Wg wiedzy oraz najlepszy praktyk Oferenta zapis ten („7. Wyposażony w co najmniej 4 anteny 

o wzmocnieniu co najmniej 7 dBi każda") jest błędny. Każde pasmo 2,4Ghz oraz 5Ghz w antenach 

w punktach dostępowych dysponuje różną mocą wzmocnienia np. 3,6 dBi dla 2.4 GHz oraz 6.0 dBi dla 

5GHz. Prosimy o zmianę zapisu i dopuszczenie urządzeń, które posiadają co najmniej wzmocnieniem mocy 

na poziomie 3,6 dBi dla 2.4 GHz oraz 6.0 dBi dla 5GHz. Pozwoli to Oferentowi zaoferować sprzęt oraz 

technologie wiodących producentów na rynku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w tabeli lp. 4 (Punkt dostępu bezprzewodowego — Access point) w punkcie 7 

Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy, nadając mu następujące 

brzmienie: 

„7. Wyposażony w co najmniej 4 anteny o wzmocnieniu mocy co najmniej na poziomie 3,6 dBi dla 

częstotliwości 2,4 GHz oraz 6,0 dBi dla częstotliwości 5 GHz” 

 

 
 

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 
 
Uwaga: 
Zamawiający informuje, iż w wyniku odpowiedzi na powyższe pytanie zmianie uległa również treść 

załącznika nr 1 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia – formularza cenowego.  

Załącznik po zmianie będzie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 


