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    PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA  
„REALIZACJĘ ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU OKABLOWANIA SIECI 

KOMPUTEROWEJ W MCO W KRAKOWIE” O ZNAKU DAI-230-01/20 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na 

realizację robót polegających na wykonaniu okablowania sieci komputerowej w MCO w Krakowie:  

 
 

Pytanie nr 1  

„Treść zawarta w załączniku nr 1 do ogłoszenia punkt 2 brzmi 
 
Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować minimum 1 osobą posiadającą 
kwalifikacje w zakresie instalacji, pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń, 
zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania, 
potwierdzone dwustopniowym certyfikatem wystawionym przez co najmniej jednego z producentów 
oferowanego przez wykonawcę systemu okablowania.  
 
Pytanie brzmi: 
Proszę sprecyzować określenie „ dwustopniowy certyfikat” – większość producentów okablowania 
strukturalnego po odbyciu stosownych szkoleń wydaje dokument najczęściej określony nazwą 
CERTYFIKAT INSTALATORA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO danego producenta 
z datą ważności min. 2 lata, uprawniający do: 
 

 instalacji systemu 

 przeprowadzenia wraz z producentem procedury certyfikacji minimum. 25 letniej 
 

oraz CERTYFIKAT PROJEKTANTA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO danego 
producenta z datą ważności min. 2 lata, uprawniający do: 
 

 projektowania systemu” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą 

CERTYFIKAT INSTALATORA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO i CERTYFIKAT 

PROJEKTANTA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO danego producenta z datą 

ważności min. 2 lata 

 

Pytanie nr 2 

„Treść zawarta w załączniku nr 5 do ogłoszenia brzmi 
 
Niniejszym przedstawiamy wykaz wykonanych przez nas w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, 
przynajmniej dwóch robót* obejmujących swym zakresem wykonanie sieci komputerowej 
każda o wartości co najmniej 20 000 złotych brutto z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania. 
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LP  
Wartość brutto  
w złotych 
wykonanego 
zlecenia  

 

 
Opis 
przedmiotu 
wykonanego 
zlecenia  

 

 
Data 
wykonania 
zlecenia 
(początek / 
koniec)  

 

 
Odbiorca  
(ze wskazaniem 
nazwy i danych 
teleadresowych)  

 

 
Numer 
gwarancji  
25-letniej 
udzielonej 
przez 
producenta 
okablowania  

 

 
Pytanie brzmi: 
 

 Nie każdy producent wystawiając certyfikat identyfikuje go numerem. Większość z nich 
identyfikuje zainstalowany system danymi teleadresowymi miejsca instalacji i danymi firmy dla 
której system został zbudowany. Co w takim przypadku? 

 Wskazanie odbiorcy zbudowanego systemu jest możliwe, natomiast podanie danych 
teleadresowych do osoby która mogłaby potwierdzić prawidłowe wykonanie systemu 
okablowania strukturalnego jest kłopotliwe ze względu na ustawę o ochronie danych 
osobowych. Ponadto jeżeli system został certyfikowany to logiczne jest prawidłowe jego 
wykonanie. 

 Wartość brutto wykonanego zlecenia stanowi tajemnicę firmy i może być udostępniona do 
wglądu tylko zamawiającemu. Myślimy, że kryterium minimalnej wartości zlecenia ( kwota 20 
000 zł brutto) winna być weryfikowana na zasadzie spełnia. Natomiast potwierdzenie czy 
spełnia na zasadzie wglądu do dokumentów udostępnianych na wyłączne żądanie 
Zamawiającego”  

 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza brak nr certyfikatu instalacji jeżeli dany producent do identyfikacji 

zainstalowanego system posługuje się tylko danymi firmy i danymi teleadresowymi. 

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy danych podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą. Zamawiający nadesłane dane będzie wykorzystywał tylko na potrzeby postępowania 

konkursowego i nie będzie ich udostępniał podmiotom zewnętrznym. 

 

 

 

 


