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Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej jako ” 

ustawa Pzp” 

pn.: Dostawa i wymiana przestarzałego systemu elektronicznego dostępu ACC do obiektów 

i pomieszczeń Muzeum wraz z integracją z istniejącymi systemami bezpieczeństwa 

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.10.AZ.2021 

Warszawa, 18.10.2021 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do 

SWZ wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1 

Zamawiający podaje że można wykorzystać zasoby zamawiającego w zakresie serwera 

wirtualnego. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje rezerwację miejsca na 

serwerze wirtualnym i podanie wilkości rezerwy.  

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje rezerwę miejsca na serwerze wirtualnym w 

parametrach równoważnych z opisanym serwerem fizycznym w Opisie przedmiotu 

zamówienia – część techniczna stanowiącym załączniku 1b do SWZ. Faktyczne zasoby zostaną 

przydzielone zgodnie z potrzebami oprogramowania obsługującego system zarządzający pracą 

systemu ACC. Wykonawca wraz z ofertą może podać zasoby niezbędne do użycia serwera 

wirtualnego. 

Pytanie nr 2 

W pozycji 222 kosztorys, zawarty jest opis elementu - listwa elektroinstalacyjna, 6864m. 

Mając doświadczenie w realizacji podobnej instalacji w obiekcie Markoniówka wiemy, że 

instalacja w podanych powyżej ilościach prowadzona w listwach w Państwa obiektach 

wydaje się mocno dyskusyjna, czy należy przewidzieć prowadzenie instalacji jedynie w 

listwach? 

Odpowiedź: Załącznik 1c jest  pomocniczym zakresem prac mającym ułatwić wycenę oraz 

oszacować wielkość prac, a nie kosztorysem. Z racji tego, że jest to wymiana starego systemu 

oraz zgodnie z pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia – część opisowa stanowiącym 

załącznikiem 1a do SWZ, zalecane jest maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów lub 

ich zastąpienie na wymagane bezinwazyjnie np. przez wymianę starego okablowania na nowe 

w istniejących przestrzeniach, dlatego uwzględniono listy elektroinstalacyjne jako elementy 

najmniej inwazyjne dla struktury budynku. Należy uwzględnić estetykę i specyfikę obiektu oraz 

jego zabytkowy charakter i możliwie zamaskować wszelkie widoczne elementy np. w sufitach 

podwieszanych przestrzeniach piwnicznych lub szybach komunikacyjnych. 
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Pytanie nr 3 

W pozycji 704 Kosztorys, zawarty jest opis elementu kabel okablownia strukturalnego - kabel 

miedziany. Podana informacja jest niewystarczajaca. Proszę o podanie typu kabla 

(ekranowany lub nie ekranowany) i wersji kategorii: kat.5, kat.6 lub kat.6e 

Odpowiedź: W tabeli dotyczącej „Usługi montażu, uruchomienia i kalibracji urządzeń 

składowych sytemu spełniające poniższe wymagania” Opisu przedmiotu zamówienia – część 

techniczna stanowiącego załącznik 1b do SWZ podane są minimalne wymagania dotyczące 

rodzaju okablowania: "przewody typu FTP kategorii 6 (lub wyższej)". 

Pytanie nr 4 

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej do omawianego zadania. 

Odpowiedź: Jest to wymiana systemu ACC w ramach istniejącej infrastruktury, to nie jest 

praca budowlana, więc nie ma dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 5 

W pozycji 696 zakup kart SKD, 1.000szt, proszę o informację czy w zakresie dostaw jest 

dostawa tych elementów? 

Odpowiedź: Tak. W pkt. 3.4.3 Opisu przedmiotu zamówienia – część opisowa stanowiącym 

załącznik 1a do SWZ, opisane jest: "dostarczenie zestawu kart zbliżeniowych kompatybilnych 

z oferowanym systemem kontroli dostępu i z czytnikami 125kHz znajdującymi się w 

istniejących systemach ACC - min. 1000 szt." 
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