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Warszawa, 2016-11-25 

WZP.221.148.2016 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postepowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kabli sieciowych 

typu patchcord UTP oraz światłowodowych typu patchcord fiber optic OM3 dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w  Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.”  

znak sprawy: WZP.221.148.2016. 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 

Pytanie nr 1: 
W postępowaniu określając parametry poszczególnych patchcordów Zamawiający nie określił rodzaju 
powłoki kabla. 
Czy Zamawiający ma sprecyzowane wymagania co do powłoki kabla, która w wielu wypadkach ma istotne 
znaczenie ze względu na przepisy bezpieczeństwa pożarowego oraz wpływa na cenę. 
- powłoka PVC - wydzielająca szkodliwe związki podczas spalania (dodatkowo kable są sztywne co 
w przypadku patchcordów jest niekorzystne).  
- powłoka LS0H (inne oznaczenia to: LSZH) - niewydzielająca szkodliwych związków - bezhalogenowe 
(dodatkowo kable takie posiadają większą elastyczność co w przypadku patchcordów jest bardzo 
korzystne). 
Odpowiedź do pytania 1. Parametry techniczne kabli zostały opisane w OPZ. Zamawiający nie ma 
sprecyzowanych wymagań co do powłok kabli. 

Pytanie nr 2.  
Jeśli Zamawiający będzie wymaga określonej powłoki, to czy oznaczenie takie ma być umieszczone 
bezpośrednio na kablu? 
Rynek oferuje również patchcordy bez takich oznaczeń umieszczonych na kablu. Wtedy jedynie sprzedawca 
"twierdzi" czy składa oświadczenie, że taki kabel jest w powłoce bezhalogenowej czego nie można 
zweryfikować bez specjalistycznych badań w laboratorium. Tego typu szczegóły mają istotny wpływ na 
wartość całej oferty, zwłaszcza gdy ten szczegół dotyczy wszystkich produktów z postępowania 
przetargowego. 
Odpowiedź do pytania 2. Zamawiający nie określa rodzaju powłok kabli. 
 
Pytanie nr 3. Proszę o informację czy dobór kolorów kabli krosowych UTP jest w gestii Wykonawcy i czy jest 
zupełnie dowolny. 
Odpowiedź do pytania 3. Wszystkie informacje na temat kolorów osłony kabli zawarte są w OPZ. Tam gdzie 
nie ma określenia koloru Zamawiający pozostawia dowolność. 
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Pytanie nr 4. W załączniku do umowy "Zal_1_do_SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 364 KB)" 
w punkcie 8 dotyczącym patchcordów światłowodowych OM3 LC - LC 1m, najprawdopodobniej wkradł się 
błąd ponieważ patchcord OM3 występuje zazwyczaj w kolorze turkusowym. Czy zgodnie z załącznikiem 
wymagane są patchcordy LC-LC w różnych kolorach?  
Odpowiedź do pytania 4. Zamawiający w pozycji od 1 do 8 załącznika nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu 
zamówienia” dopuszcza dowolny kolor kabli. 
 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
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Sporządził: Chrostek Łukasz 


