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Warszawa, dnia 24.06.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikuje SWZ  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów 
administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci”, numer sprawy: 8/ST/WS/POPC/PN/2021, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 104-274133 z dnia 1-06-2021 r. 

 
Pytanie 1: 
W związku z tym, że wymagane przez Zamawiającego radiowe punkty dostępowe WiFi standardu 802.11ax nie są 
kompatybilne z posiadanym rozwiązaniem opartym o stos kontrolerów WiFi Catalyst 3850 prosimy o informację 
czy Oferent dobrze rozumie, że w tym przypadku należy zaoferować rozwiązanie alternatywne polegające na 
wymianie kontrolera na parę nowych kontrolerów sprzętowych pracujących w układzie redundantnym z 
zachowaniem stanu pracy urządzenia w razie awarii SSO (Statefull Switch Over), obejmujących swym działaniem 
zarówno obecnie wykorzystywane AP Cisco 2702i oraz nowe AP standardu 802.11ax. Takie rozwiązanie zapewni 
poziom redundancji analogiczny jak obecnie wykorzystywane rozwiązanie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do 
takiej wielkości sieci optymalne będzie zastosowanie pary kontrolerów umożliwiających obsługę do 250 AP oraz 
wydajności 5 Gb/s i wyposażony w 2 interfejsy światłowodowe 10G SFP+. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt II Opisu przedmiotu zamówienia - „Dostawa: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i 
wdrożył w ramach przedmiotu zamówienia kompletne środowisko sprzętowe i programowe (licencje) dla sieci 
bezprzewodowej w tym urządzenia typu Access Point adekwatnie do przyjętego rozwiązania” 
Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany istniejących komponentów na inne rozwiązanie. Jednocześnie nie 
powoduje to żadnych konfliktów i sprzeczności, gdyż Zamawiający nie określa sposobu realizacji w ramach 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 2: 
Proszę o informację w jakich lokalizacjach, oraz w jakich ilościach mają byś zainstalowane dostarczone access 
pointy. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt I Opisu przedmiotu zamówienia - ,,Zamawiający wymaga w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia wykonania przez Wykonawcę projektu technicznego rozbudowy sieci bezprzewodowej o 60 sztuk 
Access Point-ów w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego oraz modernizację Systemu Cisco Identity 
Services Engine (ISE) (…)”. 
,,Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokument pt. Projekt Techniczny rozbudowy sieci 
bezprzewodowej zawierający (opisujący): 

a. Koncepcję wdrożenia oraz schematy połączeń dostarczanych komponentów (Access Point-ów). 
b. Wykaz dostarczanych urządzeń i licencji oprogramowania. 
c. Konfigurację i plan podłączenia Access Point-ów do infrastruktury sieci LAN we wskazanych lokalizacjach 

przez Zamawiającego 
d. (…)” 
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Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie przedstawić rozdzielnika ilościowego i 
jakościowego, ponieważ nie jest znane docelowe rozwiązanie sprzętowe określone przez wybranego Wykonawcę. 
Ilość, rodzaj oraz dystrybucja dostarczonego sprzętu zostanie określona w  „Dokumentacji Projektowej” na 
podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.  
 
Pytanie 3: 
Zamawiający opisał, iż posiada obecnie 120 sztuk accesspointów (60 w GUS i 60 w 16 urzędach statystycznych), 
jednakże w tabeli na str. 1 („Rozkład ilościowy Access Point w GUS, CIS Radom i w Urzędach statystycznych”) 
łączna ilość to 121 urządzeń. Która wartość jest poprawna ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia. Prawidłowa ilość wynosi ,, Access Point Cisco AP 
2702I (AP2702I) – 60 sztuk w GUS oraz 61 sztuk w 16 Urzędach statystycznych i CIS Radom”. 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz:  
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 24-06-2021 r. 
 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

 

 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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