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Zmiana i wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.:
Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem 
cyfrowym - Etap III - Część II;

Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

Zapytanie nr 1
W punkcie 4.1 b) SIWZ Zamawiający przedstawia szczegółowy zakres dokonanych przez Wykonawcę 
dostaw wraz z instalacją i uruchomienie:

▪ min. 5szt. Punktów Dostępowych AP Wifi w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej w pasmach 
2,4GHz i 5GHz w technologii 802.11n na każdym z pasm, pracujących pod kontrolą kontrolera 
punktów dostępowych, dedykowanych przez producenta do zastosowań zewnętrznych, 

▪ min. 3szt. Radiolinii, 
▪ min. 2szt. Przełączników MPLS,

Czy zamawiający uzna za równoważne dostawę, w której Wykonawca zamiast 3 szt. radiolinii 
dostarczył i uruchomił łącza typu punkt punkt sieci bezprzewodowej w technologii Mesh oraz łącze 
transmisji laserowej w wolnej przestrzeni?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże dostawę wraz z instalacją i 
uruchomieniem, w której zamiast 3 szt. radiolinii dostarczył i uruchomił min.  3 szt. łącza typu punkt 
punkt sieci bezprzewodowej w technologii Mesh oraz łącze transmisji laserowej w wolnej przestrzeni.
Pozostałe zakresy warunku pozostaje bez zmian.

Zamawiający dokonuje korekty treści SIWZ, pkt. 10.1 oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu, pkt III.1) i 
nadaje nowe brzmienie: „Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6900,00 
zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych).

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w 

składanych  ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 09. 07 . 2014r. do godz. 10:00 
(Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi  dnia 

09 . 07 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

                                                         .......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


