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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 30 października 2019 r. 

 
 BA.WZP.26.51.2019.8 

 

 
 
 Wykonawcy       
                                                                                                                           
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie kompleksowej platformy wideokonferencyjnej 
wraz z licencjami oraz wyposażeniem”. Sprawa nr BA.WZP.26.51.2019. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje 
poniżej treść pytania dotyczacego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] wraz 
z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1 : 
Odnośnie: Minimalna ilość jednoczesnych połączeń 1-1 w jakości Full HD (1080p30): 100. 
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione  gdy dostarczony system będzie posiadał 
możliwość obsługi takiej liczby połączeń 1-1 pod warunkiem wyposażenia w  odpowiednią 
liczbę użytkowników czy gdy w dostarczonej konfiguracji systemu będzie możliwe 
zestawienie 100 połączeń 1-1? 
 
Odpowiedź 1: 
Zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt 4 i 8 części „Serwer”) – wymaganie 
będzie spełnione jeśli będzie zapewniać obsługę przynajmniej 100 jednoczesnych połączeń 1-
1 w jakości Full HD (1080p30) realizowanych z puli przynajmniej 500 kont. 
 
Pytanie nr 2 : 
Odnośnie: Ilość możliwych jednocześnie do założenia w systemie kont: min. 500. 
Czy wymaganie zostanie spełnione gdy dostarczona konfiguracja ma możliwość obsługi 
rozbudowy do obsługi 500 kont czy gdy jest skonfigurowana dla 202 kont (gdy ma 202 kont 
to technicznie umożliwia 101 połączeń 1-1, gdy ma 500 to w sposób naturalny 250)? 
 
Odpowiedź 2: 
Wymaganie zostanie spełnione jeśli – zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(pkt 4 i 8 części „Serwer”) – w systemie będzie możliwość założenia przynajmniej 500 kont. 
Wewnątrz tej puli winna być możliwość wykonania przynajmniej 100 jednoczesnych 
połączeń 1-1 w jakości Full HD (1080p30). 

0
0

0
0

0
3

7
7

4
6

7
3



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      2/4 
ul. Giełdowa 7/9                                                                 Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281, fax 22 53 49 341 
 

 

 
Pytanie nr 3: 
Jak Zamawiający oceni możliwości techniczne dostarczanego Systemu, skoro  Oferent nigdzie 
nie składa deklaracji o parametrach systemu podlegających ocenie, jak niżej ?    
 

Możliwość jednoczesnego 
wyświetlania podglądu od 21 do 
39 uczestników wideokonferencji 

5 punktów 

Możliwość jednoczesnego 
wyświetlania podglądu 40 i 
więcej uczestników 
wideokonferencji 

10 punktów 

 

Ilość jednoczesnych połączeń 1-1 
w jakości Full HD (1080p30) w 
ilości od 101 do 199 

5 punktów 

Ilość jednoczesnych połączeń 1-1 
w jakości Full HD (1080p30) w 
ilości 200 i więcej 

10 punktów 

 
Odpowiedź 3: 
Wykonawca powinien podać taką informację w punkcie 6 Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór 
formularza oferty. 
 
Pytanie nr 4: 
Odnośnie: Wymaganie kamera  USB 110 stopni  (akcesoria). 
Czy zamawiający zaakceptuje kamerę  o parametrach 4k zoom optyczny 4x ( HC020)? 
 
Odpowiedź 4: 
Minimalne parametry techniczne kamery określone są w SIWZ (pkt 1 części „Akcesoria 
audio/wideo do komputera”) – minimalną rozdzielczością w jakiej powinna umożliwiać 
prowadzenie wideorozmów jest 1080p. Parametry wymaganego zoomu optycznego nie są 
określone – w związku z czym, jeśli pozostałe parametry techniczne są zgodne z SIWZ (pkt 1 
części „Akcesoria audio/wideo do komputera”), będzie ona zaakceptowana. 
 
Pytanie nr 5: 
Odnośnie: Mikrofony bezprzewodowe. 
Czy Zamawiający bierze pod uwagę by zastosować przewodowe mikrofony lub akcesoria 3rd 
party (innych producentów) dołączone do portu audio in? 
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mikrofonów przewodowych. 
 
 
Pytanie nr 6:  
Odnośnie: Wideo terminal nr 2 – sprzęt: sprzętowy kodek 1080p60 zintegrowany z kamerą. 
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Czy to sformułowanie oznacza  kodek i kamerę w jednej obudowie, czy można zastosować 
kodek i kamerę nie w jednej obudowie ale zintegrowane softwareowo z sobą i jednego 
producenta? 
 
Odpowiedź 6: 
Sformułowanie to oznacza kodek i kamerę w jednej obudowie. Zamawiający nie dopuszcza 
zmiany wymagań sprzętowych dotyczących wideoterminala nr 2. 
 
Pytanie nr 7: 
Odnośnie: Możliwość podłączenia do systemu (…) systemu mikrofonów (poprzez XLR). 
Czy można podłączyć mikrofony przez Jack 3.5 mm audio in, lub użyć odpowiedniej 
przejściówki z Jack  3.5 mm  audio in do XLR?  
 
Odpowiedź 7: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 
Pytanie nr 8 : 
W opisie wideoterminali wymagają Państwo zastosowania mikrofonów bezprzewodowych, 
czy dopuszczają Państwo zastosowanie mikrofonów przewodowych które są łatwiejsze w 
obsłudze i zapewniają lepszą jakość dźwięku? 
 
Odpowiedź 8: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
Pytanie nr 9: 
W opisie wideoterminali wymagają Państwo zastosowania sprzętowych kodeków 
zintegrowanych z kamerą, czy dopuszczają Państwo zastosowanie  kodeków które nie będą 
fizycznie zintegrowane z kamerą?  Kamera i kodek nie będą wówczas umieszczone w jednej 
obudowie. Takie rozwiązanie pozwala lepiej gospodarować miejscem, gdyż sam kodek może 
zostać zamontowany za monitorem i być niewidoczny. Pod względem funkcjonalnym takie 
rozwiązanie jest równoważne z wymaganym obecnie przez Państwa, w związku z czym 
prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kodeka niezintegrowanego w jednej obudowie z 
kamerą. 
 
Odpowiedź 9: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
Pytanie nr 10: 
W związku z zamieszczeniem dn. 23.10.2019 r. na stronie internetowej Urzędu komunikacji 
Elektronicznej ogłoszenia o zamówieniu, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu 
składania ofert, wyznaczonego na 31/10/2019 godzina 11:00, co najmniej do 06/11/2019 r. 
Powodem złożenia wniosku jest bardzo krótki czas pomiędzy oczekiwanymi odpowiedziami 
na zadane pytania a złożeniem stosownych dokumentów, a co za tym idzie uniemożliwiający 
udział w niniejszym postępowaniu. W naszym przekonaniu przygotowanie stosownej oferty 
w tak krótkim tempie nie jest możliwe.  
W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      4/4 
ul. Giełdowa 7/9                                                                 Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281, fax 22 53 49 341 
 

 

Odpowiedź 10: 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05 
listopada 2019 r. Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert 
pozostają bez zmian. 
 
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 
SIWZ: 
 
1) pkt XVIII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym 
terminie: 

 
do dnia  05/11/2019 r., do godz. 11:00 

 
2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, 

którą należy  opisać następująco: 
 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie kompleksowej platformy 
wideokonferencyjnej wraz z licencjami oraz wyposażeniem” – sprawa nr: 
BA.WZP.26.51.2019. 
Nie otwierać przed dniem:  05/11/2019 r., godz. 11:30”. 

 
2) pkt XX. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9,  
w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna): w dniu 05/11/2019 r. o godz. 11.30”. 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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