Warszawa, dnia 16 listopada 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-26/2020/MSY/NP-437/2020

Wykonawcy
Strona internetowa bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wielkoformatowy
system ekranowy z procesorem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz
telekonferencji”, oznaczenie sprawy: WZP-262-26/2020.

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 9 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek dotyczący treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Pytanie nr 1
„W związku z bardzo dużą dynamiką zmian w systemie chmurowym MS Teams, z którym zamawiający oczekuje
integracji prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje dostarczenia bramy pomiędzy infrastrukturą
a MS Teams która posiadać będzie certyfikację Microsoft potwierdzającą zgodność z rozwiązaniem chmurowym
MS Teams?”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt 2.7 ppkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ (zwanego dalej OPZ) 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 wymogiem integracji systemu wideokonferencyjnego z MS Teams oferent sugeruje wprowadzenie
praktyki organizowania spotkań przy wykorzystaniu tej platformy (każde spotkanie planowane z poziomu
kalendarza), dzięki czemu usługa chmurowa będzie narzędziem do zapraszania zarówno użytkowników wewnątrz
organizacji jak i użytkowników z poza 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 wnosi pytanie o dopuszczenie wykorzystania środowiska MS Teams do obsługi wideokonferencji przez
przeglądarkę internetową jako rozwiązanie równoważne do opisanego w tym zakresie w treści SIWZ.”

Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że żaden z zapisów OPZ nie wyklucza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.
Tym samym, Zamawiający dopuszcza te rozwiązanie.

Pytanie nr 3
„Oferent zwraca się z prośbą o doprecyzowanie wymogów w zakresie ilości jednoczesnych połączeń jakie oczkuje
zamawiający. W treści SIWZ zamawiający oczekuje zapewnienia realizacji 2 spotkań w ramach których suma
uczestników nie przekroczy 50 stron. W punkcie dotyczącym mostka konferencyjnego zamawiający oczekuje
pojemności systemu zapewniającej 5 spotkań jednocześnie - proszę o doprecyzowanie czy spotkania te mają być
dowolnymi spotkaniami i zamawiający znosi zapis o 2 jednoczesnych konferencjach czy pojemność systemu
opisana ma być założeniami minimalnymi na poziomie: 50 połączeń punkt-punkt, lub 2 pokoje spotkania
pozwalajace na połączenia wielostronne i jednocześnie 3 spotkania punkt-punkt.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt 2.3.3 akapit dugi, zdanie drugie OPZ system musi umożliwiać
podłączenie łącznie minimum 50 użytkowników do jednej lub wielu sesji.

Pytanie nr 4
„Oferent zwraca się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących zestawu wideokonferencyjnego
w pomieszczeniu oznaczonym numerem 212 w budynku B. Wątpliwości zamawiającego dotyczą szerokości kątu
patrzenia kamery. Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje w tym pomieszczeniu kamery o bardzo
szerokim kącie widzenia 120 stopni co wymusza zastosowanie kamery z zoom cyfrowym czy kamera powinna
posiadać możliwość fizycznego poruszania się w pionie oraz poziomie i zoom 10 krotny. Osiągnięcie zoom 10x
oraz zmiennopozycyjność kamery wykluczają się z szerokim kątem na poziomie 120 stopni.”
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający dokonuje zmiany treści OPZ, określonej poniżej.
Dotychczasowy zapis zawarty w pkt 2.3.2, w tabeli pod lp. 6 w brzmieniu:
• •

6.

Terminal Wideokonferencyjny

•
•
•

Kamera:
‐ Rozdzielczość minimalna 1080p60fps
‐ Kadrowanie i autofocus na mówiącą osobę
‐ Minimum 10 krotny zoom optyczny
1 zestaw
Bezprzewodowy system przesyłania treści podłączany
przez USB (wtyk typu A) do komputera
Pilot do ręcznego sterowania
Terminal musi spełniać dodatkowe wymagania opisane w
pkt. 2.3.3

zastępuje się zapisem w brzmieniu:

6.

• Kamera

Terminal Wideokonferencyjny

•

Rozdzielczość minimalna: 1080p60fps

1 zestaw

•
•

•
•
•

Autofocus
Obiektyw o kącie widzenia minimum
120° umożliwiającym objęcie 3 osób siedzących przy
stole
Bezprzewodowy system przesyłania treści podłączany
przez USB typu A do komputera
Pilot do ręcznego sterowania
Terminal musi spełniać dodatkowe wymagania opisane w
pkt. 2.3.3

OPZ o ujednoliconej treści zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający poprawia omyłki pisarskie w treści Formularza oferty
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, dokonując następujących zmian:
−
−
−

w Cz. II w tabeli dotyczącej pokoju 302 – centrum analizowania danych satelitarnych, budynek B2 (pkt
2.3.1 Opisu przedmiotu zamówienia) pod lp. 9 ilość: „1 szt.” zastępuje się ilością: „1 zestaw”,
w Cz. II w tabeli dotyczącej pokoju nr 212, budynek B (pkt 2.3.2 Opisu przedmiotu zamówienia) pod lp. 6
ilość: „1 szt.” zastępuje się ilością: „1 zestaw”,
w Cz. II w tabeli dotyczącej serwerowni (pkt 2.3.4 Opisu przedmiotu zamówienia) pod lp. 3 ilość: „1 szt.
lub zestaw” zastępuje się ilością: „1 szt.”.
Formularz oferty o ujednoliconej treści zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany 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.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.
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