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Dotyczy: zapytania , nr sprawy GP.661.1.2.2018
„Modernizacja pomieszczenia serwerowni ogólnej oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci
teleinformatycznej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą oraz dostawę urządzeń i sprzętu”

Odpowiedzi na zadane pytania:
1. W formularzu oferty znajduje się oświadczenie:
„Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty,
w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do Zaproszenia, które niniejszym akceptuję”
Jednocześnie do zapytania nie został załączony wzór Umowy – prosimy o uzupełnienie
dokumentacji przetargowej w tym zakresie, ponieważ brak określonych warunków realizacji
uniemożliwia poprawne oszacowanie ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Umowa została zamieszczona.
2. W ogłoszeniu podano informację, że „Szczegółowy opis i zakres robót oraz warunki wykonania
określa załącznik nr 2.”, jednocześnie opublikowany jest tylko „Załącznik nr 1 do SIWZ”. Prosimy
o uzupełnienie ogłoszenia o Załącznik nr 2.
Odpowiedź:
Zamieszczono.
3. W ogłoszeniu postawione jest wymaganie: „Wiedza i doświadczenie: a. Wykonawca dostarczył
w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę
komponentów na kwotę co najmniej 30 000 złotych brutto.” Co w naszej opinii jest niezgodne z
przedmiotem zamówienia, którym jest wykonanie prac związanych z modernizacją pomieszczenia
serwerowni. Prosimy o weryfikację i modyfikację tego wymagania.
4. W ogłoszeniu postawione jest wymaganie: „Osoby zdolne do wykonania zamówienia a. Ekspert
ds. rozwiązań infrastrukturalnych w obszarze budowy serwerowni”. Prosimy o określenie
wymagań dla takiej osoby celem stwierdzenia faktu spełniania wymagań Zamawiającego oraz
sposobu wykazania przez Wykonawcę dysponowania taką osobą.
Odpowiedź na pytanie 3 i 4:
Zamawiający zmienia zapis na:
1. Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność
techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej
wykonanie zamówienia.

Wykonawca posiada stosowne doświadczenie w realizacji projektów związanych z dostarczaniem
infrastruktury przez co należy rozumieć:
a. Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy- w tym okresie
co najmniej 1 usługę określoną w opisie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 30 000
złotych brutto.
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym przez co należy rozumieć, iż
dysponuje w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia
co najmniej:
a. Ekspert ds. rozwiązań infrastrukturalnych w obszarze budowy serwerowni.
Zamawiający wyjaśnia, iż ekspertem jest osoba, która posiada doświadczanie w wykonaniu usługi
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (minimum 1 usługa), która była koordynatorem oraz
nadzorowała modernizacje pomieszczeń serwerowni.
5. W załączonym do ogłoszenia dokumencie „Załącznik nr 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA” w punkcie II „ZAKRES DOSTAW, ROBÓT I USŁUG” zawarta jest informacja:
„Szczegółowy opis prac oraz wymagania niniejszego zamówienia zostały zawarte w dołączonym
do dokumentacji Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)” – prosimy o udostępnienie tego
dokumentu.
Odpowiedź:
Załączono PFU.
6. W załączonym do ogłoszenia dokumencie „Załącznik nr 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA” w punkcie IV „GWARANCJA” wymagany jest minimalny okres gwarancji
36 miesięcy oraz informacja: „Aby zwiększyć ocenę punktową swojej oferty Wykonawca może
zaproponować dłuższy czas gwarancji potwierdzonej właściwym certyfikatem producenta
na system teleinformatycznego okablowania strukturalnego na okres 5 lub 10 lat zgodnie z PFU”
Jednocześnie w ogłoszeniu podano informację, że „Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania
punktacji: cena 100%”. Proszę o informację: w jaki sposób punktowane będzie udzielenie
dłuższego czasu gwarancji na okablowanie strukturalne?
Odpowiedź:
Kryterium jest cena 100%.

7. W załączonym do ogłoszenia dokumencie „Załącznik nr 1 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA” w punkcie V „Minimalne wymagania dla infrastruktury teletechnicznej” określone
są dostawy elementów wyposażenia, do których wyceny prosimy o odpowiedź na następujące
pytania:
a. Podpunkt A. „Drzwi antywłamaniowe” – czy ściany pomieszczenia wyposażanego
w te drzwi mają zapewnioną odporność ogniową REI60, czy też należy w ramach prac
adaptacyjnych przewidzieć dostosowanie odporności ogniowej ścian i stropów
pomieszczenia objętego adaptacją do co najmniej tego poziomu?
b. Podpunkt A. „Drzwi antywłamaniowe” – postawione jest wymaganie: „Drzwi mają
współpracować z kontrolą dostępu polegającą na zamontowaniu kontrolera dostępu
rejestrującego wejścia do pomieszczenia serwerowni, komunikacja z rejestratorem
odbywać się ma za pomocą RJ45 lub portu RS-232”. Ponieważ interfejs RJ45
wykorzystywany jest do różnego rodzaju komunikacji, prosimy o informację o protokole
komunikacyjnym jaki ma być przez ten port obsługiwany.
Odpowiedź na pkt a i b: Przedmiotem zamówienia nie jest budowa ścian, a montaż drzwi wymaganych
opisem przedmiotu zamówienia.

c. Podpunkt F. „Punkt dostępowy sieci LAN” postawione jest wymaganie: „W pomieszczeniu
serwerowni należy wykonać przyłącze sieci LAN w postaci punktu logiczno-elektrycznego
zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym” – prosimy
o udostępnienie tego dokumentu.
d. Podpunkt G. „Klimatyzacja” postawione jest wymaganie: „W serwerowni zostanie
zainstalowana klimatyzacja o wydajności chłodzenia 5 kW o parametrach zgodnych
z opisem Programu Funkcjonalno-Użytkowego” – prosimy o udostępnienie tego
dokumentu.
Odpowiedź na pkt c i d: Zgodnie z PFU
e. Jednostka zewnętrzna ma zostać zainstalowana na ścianie zewnętrznej, prosimy
o informację czy budynek objęty jest opieką konserwatorską?
Odpowiedź: nie
f.

Podpunkt H „Prace ogólnobudowlane” prosimy o doprecyzowanie informacji „Ubytki
w ścianach” (jakiego rodzaju ubytki i jakich rozmiarów) oraz podanie przybliżonych
wymiarów pomieszczenia: długość x szerokość x wysokość.

Odpowiedź: zamieszczono rzut z pełnymi wymiarami.
a. W części opisującej wymagania dla sieci komputerowej w podpunkcie B. „Okablowanie
strukturalne sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem” postawione jest wymaganie:
„Dedykowane zasilanie sieci LAN musi spełniać co najmniej następujące wymagania
opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).” - prosimy o udostępnienie tego
dokumentu.
Odpowiedź: Zgodnie z PFU.

