Warszawa, dnia 14 lipca 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-21/2020/ŁPO/NP-278/2020

Wykonawcy
strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wielkoformatowy
system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji
oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-21/2020.

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniach 7 i 13 lipca 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane wnioski, Zamawiający,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Wniosek nr 1

Pytanie nr 1
„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań które posiadają certyfikację Microsoft na integrację
terminali SIP i H.323 z usługą MS Teams? Dopuszczenie rozwiązań niecertyfikowanych może spowodować
problemy w działaniu systemu wideokonferencyjnego przy aktualizacji samej usługi MS Teams.”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, zwanego dalej w skrócie OPZ, pkt. 2.7 ppkt 1: „Cały sprzęt wideokonferencyjny (m.in. Terminale
wideokonferencyjne, sprzętowe mostki konferencyjne oraz oprogramowanie i aplikacje) muszą pochodzić od
tego samego producenta lub posiadać certyfikaty poświadczające ich wzajemną kompatybilność.”.

Pytanie nr 2
„W związku z pasmem przenoszenia ludzkiej mowy w rozmowie telefonicznej/wideokonferencyjnej, które waha
się w zakresie 300 - 3400 Hz oferent pragnie zadać pytanie czy zamawiający dopuści słuchawki cechujące się

parametrem przenoszenia pasma na poziomie 150 - 7000 Hz. Zmiana wymagań ze strony zamawiającego nie
wpłynie na jakość prowadzonych rozmów, a w znaczący sposób rozszerzy możliwość zaoferowania wygodnych
słuchawek przystosowanych do prowadzenia zdalnych spotkań.”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający nie
ogranicza wykorzystania słuchawek tylko do rozmów, ale będzie też wykorzystywał je do udziału
w szkoleniach, w których mogą być wykorzystywane materiały dźwiękowe, które nie są ludzkim głosem.

Pytanie nr 3
"W związku z wymogiem integracji systemu wideokonferencyjnego z MS Teams oferent sugeruje wprowadzenie
praktyki organizowania spotkań wokół MS Teams (każde spotkanie planowane z poziomu kalendarza) dzięki
czemu usługa chmurowa będzie narzędziem do zapraszania użytkowników z poza organizacji IMGW,
co w znaczący sposób przełoży się na łatwość obsługi systemu i ograniczenie ilość możliwych scenariuszy
dołączenia przez użytkownika do spotkania. W związku z powyższym oferent zadaje pytanie czy zamawiający
dopuszcza wykorzystanie środowiska MS Teams do obsługi wideokonferencji przez przeglądarkę internetową"

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem że nie będzie ono ograniczało
spełnienia pozostałych zapisów OPZ.

Pytanie nr 4
„Prosimy zamawiającego o wskazanie minimalnej ilości jednoczesnych połączeń wielostronnych obejmujących się
w obrębie całego systemu. W treści SIWZ jest to niejednoznaczne.”

Odpowiedź
W wymaganiach dotyczących mostka, w pierwszym punkcie Zamawiający określa, że „system musi umożliwiać
stworzenie jednej wideokonferencji, w której może uczestniczyć min. 50 abonentów systemu lub min. 50
terminali zarejestrowanych w systemie lub min. 50 zewnętrznych systemów” a potem „system musi
umożliwiać stworzenie min. 2 pokoi wideokonferencyjnych, w których można planować wideokonferencje
z wybranymi uczestnikami” – należy to rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał stworzenie
minimum dwóch wideokonferencji, w których łącznie może uczestniczyć min. 50 abonentów systemu lub min.
50 terminali zarejestrowanych w systemie lub min. 50 zewnętrznych systemów wideokonferencyjnych (w tym
terminale zewnętrzne) w rozdzielczości min. HD 720p zarówno z sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej.
W przypadku organizacji tylko jednej konferencji w danym momencie, musi być możliwe uczestnictwo w niej
minimum 50 uczestników.

Pytanie nr 5
„Czy zamawiający oczekuje integracji systemu nagrywania z Active Directory celem weryfikacji dostępu do
nagranych materiałów.”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że celem integracji systemu nagrywania z Active Directory nie jest zapewnienie
weryfikacji dostępu do nagranych materiałów. Nagrania powinny być dostępne również dla użytkowników nie
posiadających konta w Active Directory Zamawiającego.
W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.
Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, Nagrywanie, kropka szósta (str. 16)
w brzmieniu:
•

„system nagrywania lub współpracujący z nim zewnętrzny zasób dyskowy musi mieć możliwość
udostępniania nagrań wideokonferencji w sieci wewnętrznej, jak również musi posiadać możliwość
generowania linku do filmu, który otworzy się w playerze wbudowanym w przeglądarkę internetową
w celu obejrzenia treści wideo;”

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:
•

„system nagrywania lub współpracujący z nim zewnętrzny zasób dyskowy musi mieć możliwość
udostępniania nagrań wideokonferencji w sieci wewnętrznej, jak również musi posiadać możliwość
generowania linku do filmu, który otworzy się w playerze wbudowanym w przeglądarkę internetową
w celu obejrzenia treści wideo także z sieci zewnętrznej dla użytkowników niezarejestrowanych w AD;”

Pytanie nr 6
„Czy zamawiający w ramach systemu nagrywania oczekuje dostarczenie rozwiązania dającego możliwość
zbudowania kanałów tematycznych, w ramach których nagrane materiały będą katalogowane i dostępne
z poziomu przeglądarki www wraz z możliwością realizacji streamingu na żywo?”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza rozwiązanie umożliwiające tworzenie kanałów tematycznych, w ramach
których nagrane materiały będą katalogowane, ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 7
„Zamawiający zaznaczył że materiał powinien mieć możliwość obejrzenia w oparciu o link do strony www. Czy
zamawiający oczekuje, aby materiał był tak konfigurowalny by dać możliwość jego obejrzenia przez przeglądarkę
lub pobrania całego materiału z poziomu tego samego miejsca.”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że możliwość pobierania nie jest wymagana.

Wniosek nr 2

Pytanie nr 1
„Zwracam się u przejmą prośba o ustosunkowanie się do poniższej prośby dotyczącej zamieszczonego na Państwa
stronie zapytania na "Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali
operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części"
Jako, że Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia precyzuje w sekcji 2.3.3 Wymagania dla terminali
wideokonferencyjnych oraz infrastruktury wideokonferencyjnej parametry, które w istocie dotyczą mostka
wideokonferencyjnego oraz systemu zapewniającego łączność do aplikacji Microsoft Teams.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego, tak aby jednoznacznie określał obydwie pozycje
jako oddzielne pola do wypełnienia przez Oferentów. Pozwoli to na miarodajną ocenę kompletności przesyłanych
ofert. Brak tych opisów w zasadzie uniemożliwia ocenę ofert.
W formularzu ofertowym te pozycje nie są wymienione, zawarte są jedynie informację dotyczące systemów
wideokonferencyjnych (w istocie terminali wideokonferencyjnych) w konkretnych pomieszczeniach.”

Odpowiedź
Biorąc pod uwagę, że system może być zbudowany na wiele sposobów, Zamawiający wymaga wskazania
w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 7.1 do SIWZ, wszystkich oferowanych elementów, które
wchodzą w skład Systemu Wideokonferencyjnego. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy
dostarczonego systemu poprawnie ze sobą współpracowały i spełniały zapisy OPZ.

Pytanie nr 2
„Dodatkowo jako, że Zamawiający oczekuje, że system zostanie dostarczony wraz z hardware czy to w formie
appliance pochodzącego od producenta oprogramowania czy w formie serwera dobranego i dostarczonego
z innych źródeł przez oferenta, prosimy o wyszczególnienie tego przedmiotowego elementu dostawy jako
osobnego komponentu w formularzu ofertowym. Opis w tym polu powinien pozwolić na jednoznaczną ocenę
możliwości sprzętowych oferowanego rozwiązania tj. parametry jak wydajność procesora, ilość pamięci RAM
w przypadku serwerów wraz z informacją pochodząca od producenta mostka wideokonferencyjnego
o potrzebach sprzętowych oferowanego rozwiązania.”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga określania specyfikacji zaoferowanego serwera. Zamawiający wymaga,
aby wszystkie elementy dostarczonego systemu poprawnie ze sobą współpracowały i spełniały zapisy OPZ.

Wniosek nr 3

Pytanie
„Zamawiający precyzuje w opisie przedmiotu zamówienia potrzebę dostarczenia transmiterów HDMI do CAtx.
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jaką jakość sygnału ma obsługiwać transmiter?

Na rynku występują urządzenia, które pozwalają na przenoszenie sygnałów FullHD jak i takie, które mają
przenosić sygnał 4k. Z opisu innych produktów zawartych w OPZ można wnioskować, że transmitery powinny
obsługiwać sygnał 4k jednak nie jest to precyzyjnie określone. Prosimy o doprecyzowanie.”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia transmiterów obsługujących rozdzielczość min. 4K.
W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmian treści OPZ określonych poniżej.

Dotychczasowe zapisy zawarte w pkt 2.3.1 w tabeli wiersz pod lp. 7 (str. 9)
w brzmieniu:

7.

Transmiter lub zestaw
Transmiter – Receiver (w
zależności od rodzaju portów
wejściowych w procesorze
graficznym)

• HDMI do CatX

25szt.

zastępuje się zapisami w brzmieniu określonym poniżej:

7.

Transmiter lub zestaw
Transmiter – Receiver (w
zależności od rodzaju portów
wejściowych w procesorze
graficznym)

• HDMI do CatX

• Obsługiwana rozdzielczość: min. 4K

25szt.

Dotychczasowe zapisy zawarte w pkt 2.3.2 w tabeli wiersz pod lp. 12 (str. 12)
w brzmieniu:
12.

Transmiter lub
zestaw Transmiter Receiver

• HDMI do CatX

5 szt.

zastępuje się zapisami w brzmieniu określonym poniżej:
12.

Transmiter lub
zestaw Transmiter Receiver

• HDMI do CatX

5 szt.

• Obsługiwana rozdzielczość: min. 4K

Niezależnie od powyższego, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ określonej poniżej.
Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.3, Dostęp do systemu (aplikacja, www) kropka pierwsza (str. 15)
•

w brzmieniu: „system musi mieć możliwość wykonania połączenia z aplikacji klienckiej instalowanej na stacji
roboczej z systemem Windows lub instalowanej na urządzeniu mobilnym (smartfony z systemami Apple,
Android) zarówno z sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej, a także umożliwiać połączenia poprzez przeglądarkę
internetową z innych systemów operacyjnych m.in. Linux, OSX;”

zastępuje się zapisem w brzmieniu określonym poniżej:
•

„system musi mieć możliwość wykonania połączenia zarówno z sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej
z aplikacji klienckiej i przez przeglądarkę z systemu Windows, a także w wybrany sposób (aplikacja i/lub
przez przeglądarkę) z innych systemów m.in. Linux, OSX, Android, iOS”

OPZ z zaznaczonymi zmianami o ujednoliconej treści zostaje udostępniony na stronie internetowej
Zamawiającego.

Ponadto, Zamawiający, w Załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacji technicznej dla Części nr 2 zamówienia,
dokonuje zmiany polegającej na poprawieniu omyłki pisarskiej dotyczącej nieprawidłowego oznaczenia
sprawy.
Dotychczasową treść w stopce
w brzmieniu:
„Oznaczenie sprawy: WZP-262-9/2020”
zastępuje się treścią określoną poniżej:
„Oznaczenie sprawy: WZP-262-21/2020”

Specyfikacja techniczna dla Części nr 2 zamówienia o ujednoliconej treści zostaje udostępniona na stronie
internetowej Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

podpisany elektronicznie przez
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

