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Częstochowa dnia, 17.11.2014 r. 

MZS.ZP.3411/35/14. 
 

Do wiadomo ści:  
Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego dl a zamówienia o warto ści mniejszej od 
kwot okre ślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 u st. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówie ń publicznych prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Rozbudow ę sieci komputerowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Częstochowie” 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biul etynie Zamówie ń Publicznych pod nr 367284 – 
2014 r., na stronie internetowej www.zsm.czest.pl  oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Cz ęstochowie w dniu 06.11.2014 r. 
 

 
W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 

postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 907 z póź. 
zmian.) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 1  
SIWZ - Rozdział VIII, pkt. 1. 2) c) 
Zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą „uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  bez ograniczeń”. 
Zwracamy uwagę, że uprawnienia kierownika budowy w specjalności telekomunikacyjnej to 
zupełnie inne uprawnienia niż uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  
Czy Zamawiający zaakceptuje spełnienie wymogu w przypadku dysponowania osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń? 
Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga dwóch kierowników budowy? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący usuwa z Rozdz. VIII,pkt.1.2) c) SIWZ zapis „ i telekomunikacyjnych”  
Pytanie nr 2  
SIWZ - Rozdział III, pkt. 4 
”Przy wykonawstwie robót należy uwzględnić, że wszystkie zastosowane materiały budowlane 
i instalacyjne, urządzenia i wyposażenie techniczne muszą posiadać odpowiednie, wymagane 
prawem certyfikaty i atesty, jakości i aprobaty dopuszczające do zastosowania w budownictwie, 
a szczególnie w obiektach służby zdrowia”. Prosimy o wyjaśnienie, jakie konkretnie certyfikaty, 
atesty jakości i aprobaty powinny mieć zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, urządzenia 
i wyposażenie techniczne w związku z powyższym wymogiem, lub prosimy o usunięcie zapisu 
„szczególnie w obiektach służby zdrowia”. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący usuwa z SIWZ - Rozdział III, pkt. 4 zapis „szczególnie w obiektach 
słu żby zdrowia”.  
Pytanie nr 3  
Proszę o informację, w jakim wykonaniu ma być kabel okablowania strukturalnego: jako wykonanie 
nie ekranowe czy w wykonaniu ekranowym, gdyż w dokumentacji jest rozbieżność? 
W punkcje 2.2.3 System komputerowy w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w specjalności elektrycznej" napisane jest. Instalacja ma być poprowadzona 
ekranowanym kablem konstrukcji U/UTP" co się wyklucza, gdyż oznaczenie U/UTP odnosi się do 
kabla nieekranowanego. 
Odpowied ź: W związku z konieczno ścią dopi ęcia projektowanego okablowania do ju ż 
istniej ącej w obiektach sieci, wykonanej w wi ększości w standardzie nieekranowanym, 
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okablowanie  projektowanej sieci informatycznej dla budowy sieci Wi-Fi należy wykonać w oparciu 
o przewód nieekranowany U/UTP, kat 6A, klasa E A, LSZH – zgodnym z załączonymi parametrami. 
Standardisation :  ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; TIA 568-C.2; Fire 
rating: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034  
Cable class :  Installation Cable  
Cu cable shielding :  U/UTP  
Number of fibers / conductors :  8  
Stranding :  4P  
Cable jacket material :  LSZH  
Cable jacket characteristics :   zero-halogen ; flame-retardant  
Cable protection :  no protection  
Cable overall diameter :  Ø 7.0 mm  
Fiber / conductor diameter :  AWG23  
Color :  gray  
Pytanie nr 4.  
Proszę o informację czy moduły mają być w wykonaniu ekranowanym jak stanowi dokumentacja 
czy w wykonaniu nieekranowanym. jeżeli kabel też ma być w konstrukcji nieekranowanej? 
Odpowied ź: Moduły RJ45 winny by ć wykonane równie ż jako nieekranowane w kat. 6A – 
zgodnie z zał ączonymi parametrami. 
Standardisation : IEC 60603-7-41: Electrical Charac teristics of the Telecommunication 
Outlets; ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011; EN 50173 -1: May 2011;  
Connector class : Connection module  
Connector type (A) : RJ45  
Category connector (A) : Cat.6A ISO  
Shielding - connector (A) : No  
Holder for connector / module : Support Plate  
Color : red  
Wiring diagram : TIA 568-A / TIA 568-B  
Poles : 8 
Pytania nr 5.  
W jakiej kategorii Zamawiający życzy sobie dostarczenie kabli krosowych? 
Odpowied ź: Kable krosowe winny by ć wykonane równie ż jako nieekranowane w kat. 6A. 
Pytania nr 6.  
Proszę o usunięcie z zapisów w dokumentacji informacji, że przewód musi być zmierzony 
częstotliwością do 650MHz, gdyż jest to nie zgodne z normą dotyczącą klasy Ea, która można 
wykonać pomiar tyko i wyłącznie do 500MHz. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie zgadza si ę na usuni ęcie zapisu dotycz ącego cz ęstotliwo ści 
kabla 650MHz, jest to zapis mówi ący o parametrze kabla w karcie katalogowej jako zap as 
parametrów transmisyjnych – którego Zamawiaj ący wymaga. Równocze śnie Zamawiaj ący 
potwierdza, i ż na etapie pomiarów i certyfikacji wymagana cz ęstotliwo ść pomiarowa to 
500MHz i takiej nastawy nale ży użyć w mierniku. 
Pytanie nr 7.  
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w „Projekt budowlany w specjalności elektrycznej" gdyż 
w punkcie 5.6 Kable miedziane informacja jest, że Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 
308 punktów logicznych kat.6A rozmieszczonych w dwóch budynkach na różnych kondygnacjach." 
A według zestawień materiałowych w tej dokumentacji oraz przedmiarów informacja jest 
o wykonaniu 105 punktów logicznych.  
Proszę o określenie, która ilość punktów logicznych jest prawidłowa? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący koryguje: „Projektowane okablowanie strukturalne  obejmuje 105 
punktów logicznych kat.6A rozmieszczonych w kilku b udynkach na ró żnych kondygnacjach, 
zlokalizowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zes polonego w Cz ęstochowie tj. przy 
ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 oraz ul. Bony  1/3.” 
Pytanie nr 8.  
Na podstawie zapisu w dokumentacji projektowej przytoczonego poniżej: 
„,,. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego powinny pochodzić od jednego 
producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych 
(marginesów pracy).,,"składamy zapytanie, czy zaprojektowane odcinki sieci okablowania 
strukturalnego dla potrzeb punktów dostępowych Wl-Fi (wraz z przełącznicami) powinien 
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nawiązywać do Istniejącego już rozwiązania tworząc jeden spójny system. Jeśli tak, prosimy o 
podanie charakterystyki Istniejącego rozwiązania (producent, standard wykonania). 
Odpowied ź: Zamawiaj ący informuje, że pod poj ęciem: cyt. "...wszystkie podsystemy, tj. 
system okablowania logicznego ..." itd odnosi si ę tylko do tzw. projektowanego ci ągu 
transmisyjnego tj. gniazda RJ45, kat. 6A przy punkc ie dost ępowym Wi-Fi, skr ętki U/UTP, kat. 
6A oraz gniazda w panelu krosowym.  
 
 

 
 
 
Treść powy ższych odpowiedzi stanowi zmian ę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetow ej Zamawiaj ącego i jest wi ążąca 
dla wszystkich Wykonawców bior ących udział w przedmiotowym post ępowaniu. 
 

 
Zatwierdził 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 

 
 
 
 
 
 


