
 
 

 

Gliwice, 03.11.2015r. 
Znak sprawy: SSM/6/PP 
 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu  o udzielenie  
zamówienia publicznego 
 
 
 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) 
odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego pn.:  
„Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci dostępowej dla jednostek Miejskich 
miasta Gliwice”  
 
 
Pytanie 1 
Zamawiający pisze w SIWZ pkt 9.7 - W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt informatyczny oraz 
kable odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

 karta katalogowa producenta wraz z certyfikatami/oświadczeniami dla zaoferowanego przez 
Wykonawcę urządzenia typu serwer. 

 deklaracja zgodności CE, certyfikat ISO 9001, ISO 14001, IS027001, ISO 28000 dla producenta 
serwera 

 oświadczenie producenta serwera potwierdzające wymaganą gwarancję dla serwera, tj. 3 lata 
serwisu producenta w miejscu instalacji z 24h czasem reakcji i 48h czas naprawy (w dni 
robocze) 

 oświadczenie producenta serwera dopuszczające rozbudowę sprzętu bez utraty gwarancji 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających  
z nowych potrzeb (obudowa bez plomb) 

 
Dlaczego Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia dokumentów dotyczących sprzętu, który 
nie jest przedmiotem zamówienia (serwer nie jest przedmiotem zamówienia). Proszę o zmianę 
wymagań odnośnie dostarczenia dokumentów zgodnie z zakresem zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, informuje iż zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ - Program Funkcjonalno- 
Użytkowy  w pkt. 2.3.6, jasno zostało sprecyzowane, iż Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 2 sztuki 
serwera zarządzającego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze powyższe, 
w opinii Zamawiającego wymagane dokumenty są niezbędne do potwierdzenia, iż zaproponowany 
przez Wykonawcę sprzęt spełnia standardy rynkowe. Celem uniknięcia wątpliwości  oraz wszelkich 
niedomówień zwracamy uwagę Wykonawcy, aby precyzyjnie i szczegółowo zapoznał się z zapisami 
SIWZ oraz jego załącznikami przed złożeniem oferty.   
 
 
 



 
 

 

Pytanie 2 
Zamawiający pisze w SIWZ pkt. 8.4 - Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tego warunku: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: wykażą, iż dysponują następującymi 
osobami: 

1. Kierownik budowy 
2. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjne 
3. Kierownik robót branża elektryczna 
4. Kierownik robót branża sanitarna 
5. Kierownik robót branża drogowa 
6. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie urz. Elektrycznych 
7. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie urz. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
8. Projektant branży drogowej 
9. Projektant branży telekomunikacyjnej 10. Specjalista ds. zarządzania projektami 

 
Dlaczego Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, które nie są związane z projektem i których zakres przedmiotu zamówienia nie dotyczy. 
Konkretnie dotyczy to projektanta i kierownika robót branży elektrycznej, sanitarnej i drogowej. 
Proszę o zmianę wymagań odnośnie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
adekwatnie do zakresu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
W opinii Zamawiające zakres zamówienia może wymagać wsparcia wymienionych ekspertów. 
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
 
Pytanie 3 
Zamawiający pisze w SIWZ pkt.8.2 wiedza i doświadczenie (...) 

2.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie mikrokanalizacji teletechnicznej o długości 
minimum 15 km, o wartości co najmniej 1 min brutto zł 

2.2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie sieci światłowodowej opartej na zabudowie 
mikrokabli o długości co najmniej 45km, o wartości co najmniej 1 min brutto zł 

2.3 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę 
polegającą na zaprojektowaniu co najmniej 45km kanalizacji teletechnicznej opartej na 
mikrokablach o wartości prac projektowych nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto. 

2.4 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na 
zaprojektowaniu mikrokanalizacji o długości co najmniej 15km o wartości prac projektowych 
nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto. 

 
Dlaczego Zamawiający wymaga od wykonawców wykazania doświadczenia przy projektowaniu i 
budowie mikrokanalizacji i mikrokabli, skoro zakres zamówienia nie obejmuje takich prac. PFU 



 
 

 

wskazuje wyraźnie w pkt 2.1.1. Charakterystyczne parametru określające wielkość obiektu (...) 
rurociąg kablowy zbudowany z rur RHDPE o średnicy 40 mm i grubości ścianki 3,7 mm, (...) kable 
światłowodowe o pojemności 12J, 48J, 72J. Proszę o zmianę wymogów odnośnie posiadanej wiedzy i 
doświadczenia adekwatnie do zakresu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w PFU pkt. 2.3.5.5. Rurociągi kablowe, opisane zostały wymagania 
dotyczące zastosowania technologii mikrokanalizacji – co za tym idzie - wymaganie od wykonawców 
wykazania się doświadczeniem przy projektowaniu i budowie mikrokanalizacji i mikrokabli jest 
związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający, precyzując zapisy pkt. 2.1.1. PFU, informuje, iż wymienione w opisie rury RHDP służą 
jako rurociąg pierwotny, do którego wykonawca zgodnie z obowiązującą przez Zamawiającego 
technologią oraz gwarancją systemową zobowiązany jest do zaciągnięcia mikrorurki wraz 
odpowiednim kablem światłowodowym wyspecyfikowanym w PFU.  
 
 
Pytanie 4 
W związku z koniecznością podłączenia wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji do sieci 
samorządowej, która została wybudowana w ramach projektu realizowanego pn.: SilesiaNet - 
budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto 
Gliwice” oraz „ Rozbudowa Miejskiej sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” proszę o załączenie 
do materiałów przetargowych dokumentacji powykonawczych w/w projektów lub wskazanie, gdzie 
takie dokumentacje można znaleźć. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja wskazana w dokumentacji przetargowej jest dostępna do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego w dniach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 po 
uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze przybycia. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zatwierdzam: 
Grzegorz Nitkiewicz 
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