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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ 

strona internetowa Zamawiającego 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac modernizacyjnych na potrzeby 

pomieszczenia serwerowni. 

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku 

z tym, zgodnie  z  art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej ustawy pzp, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

PYTANIE 1: 

Dotyczy: Wzór umowy §6 pkt 8 

Czy osoby wykonujące prace o których mowa w §6 ust. 8 mogą być podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, mając na uwadze fakt, że podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą może być 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w związku z czym możliwym jest, że nie będzie 

taka osoba pozostawać w stosunku pracy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający postanawia usunąć zapis o którym mowa w §6 ust. 8. Natomiast sprawa zastępstwa 

Personelu Wykonawcy została zapisana w §6 ust. 2 i 3. 

 

PYTANIE 2: 

Dotyczy: Wzór umowy § 7 pkt 1 ppkt d 

Wykonawca wnosi o zmianę lub o wyłączenie odbioru pogwarancyjnego na system sieci. 

 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru umowy w ten sposób że dodaje w § 7 ust. 11 

o następującej treści: Odbiór pogwarancyjny o którym mowa w ust. 1 pkt  4 dotyczy okresu gwarancji 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie. 

 

PYTANIE 3: 

Dotyczy: Wzór umowy § 13 pkt 1 ppkt a 

Wykonawca wnosi o obniżenie kary przewidzianej za odstąpienie od umowy, gdyż jest ona rażąco 

wysoka w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia na poziom 15%. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru umowy § 13 ust. 1 pkt a w ten sposób że otrzymuje on 

brzmienie: z tytułu niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 

PYTANIE 4: 

Dotyczy: Wzór umowy § 13 pkt 1 ppkt c 

Prosimy o zamianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka” w celu utrzymania równowagi między 

stronami. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający na wprowadzenie takiej zmiany nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE 5: 

Dotyczy: Wzór umowy §15 pkt 1 ppkt 1.1 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez utratę płynności finansowej? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Pod pojęciem utrata płynności finansowej Zamawiający rozumie taką sytuację w której Wykonawca 

nie posiada i nie jest wstanie zapewnić środków finansowych na realizację przedmiotowego 

zamówienia pomimo dokonywania przez Zamawiającego płatności w terminach umownych. 

 

 

 

 

 



PYTANIE 6: 

Dotyczy: Wzór umowy §16 pkt 4 

Czy zapis w tym punkcie oznacza, iż cały sprzęt który jest naprawiany ma zostać wymieniony na 

nowy czy też mowa o jego częściach składowych. Wg Wykonawcy zapis w tym paragrafie można 

interpretować na dwa sposoby. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, iż z charakteru naprawy wynikać będzie czy wymianie na nowe podlegać ma 

całe urządzenie czy jego części składowe. Jeśli sprzęt zachowa swoje właściwości i funkcjonalności 

w przypadku wymiany jedynie jego części składowych na nowe – wymiana całego urządzenia nie jest 

konieczna. 

 

PYTANIE 7: 

Dotyczy: Wzór umowy §20 pkt 2 

Wnosimy o zapis traktujący równo obie strony umowy i zobligowanie Zamawiającego do czynności 

wymaganych w tych paragrafie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

§20 Wzoru umowy odnosi się do Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej 

u Zamawiającego, do której postanowień musi stosować się Wykonawca. 

 

PYTANIE 8: 

Projekt w części poświęconej instalacji gaszenia w części rysunkowej wskazuje na butlę 40L ze 

środkiem gaśniczym NOVEC, natomiast kubatura pomieszczenia (do odczytania z rysunku) to 

21,10m2 x 2,29m = 48,32m3. Jest rozbieżność w części opisowej, ponieważ opis techniczny wskazuje 

butlę 80Ltr i 61,4kg środka gaśniczego dla kubatury 61,6m3. Prosimy o doprecyzowanie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Należy przyjąć ilość środka gaśniczego NOVEC1230:  55,5 kg  i butlę 80L. 

 

PYTANIE 9: 

W opisie instalacji gaszenia obliczenia mówią o kubaturze 61,6m3, minimalna wartość gazu przy 

normalnym, wystarczającym stężeniu 5,9% wynosi 55,5kg. Nie wskazano innej normy, która miałaby 

nakazać podniesienie stężenia powyżej stężenia normowego. W przypadku gazu NOVEC, jest to 

bardzo duża rozbieżność w ilości środka gaśniczego i ma spory wpływ na cenę. Prosimy 

o doprecyzowanie. 

 



ODPOWIEDŹ: 

Należy przyjąć ilość środka gaśniczego NOVEC1230:  55,5 kg  i butlę 80L. 

 

PYTANIE 10: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści ofertę na system gaszenia oparty o gaz obojętny? 

Zaletą będzie niższa cena zakupu, jak również znacznie niższy koszt uzupełnienia środka gaśniczego 

po akcji gaśniczej. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Jest to małe pomieszczenie, zastosowanie systemu gaszenia opartym na gazie obojętnym stwarza duże 

ryzyko co do nadciśnienia i uszkodzenia macierzy dysków oraz szkód po gaszeniu na konstrukcję 

pomieszczenia a oszczędności będą bardzo małe. System Novec 1230 jest na ciśnieniu 42bary a gazy 

obojętne 300bar. Również przekroczenie NOAEL przy użyciu gazów obojętnych jest bardzo częste, to 

stwarza realne zagrożenie dla ludzi tam przebywających. Tym samym Zamawiający podtrzymuje 

wymaganie zastosowania środka gaśniczego NOVEC1230. 

 

PYTANIE 11: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach połączenia z istniejącym systemem SSWIN (pkt. 8.5 Projektu 

Instalacji Zabezpieczenia Elektronicznego) do wykonawcy będzie należeć jedynie zapewnienie 

styków w nowym systemie i doprowadzenie okablowania do istniejącego. Fizyczne wpięcie 

w istniejące urządzenia i skonfigurowanie istniejącego systemu byłoby po stronie personelu 

technicznego Zamawiającego. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z utrzymaniem gwarancji 

na istniejący system. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Integracja z istniejącym systemem, w tym fizyczne wpięcie w istniejące urządzenia i skonfigurowanie 

istniejącego systemu jest obowiązkiem Wykonawcy - zgodnie z zapisami pkt. 2.7.4 SOPZ. 

 

PYTANIE 12: 

Prosimy o wskazanie przynajmniej dwóch niepowiązanych kapitałowo producentów okablowania 

strukturalnego spełniających wymagania SIWZ. Projekty i wymagania Zamawiającego wskazują na 

konkretnego producenta co narusza zasadę uczciwej konkurencji i uniemożliwia uzyskanie 

konkurencyjnej oferty. 

 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia zgodnie z art.30 ustawy pzp uwzględniając swoje 

potrzeby, oczekiwaną funkcjonalność systemów oraz ich wydajność. Specyfikacja zamawiającego nie 

wskazuje na konkretnych producentów a jedynie określa minimalne wymagania w określonym 

zakresie. Według najlepszej wiedzy Zamawiającego istnieje przynajmniej dwóch producentów 

spełniających minimalne wymagania w tym zakresie a końcowy wybór producenta należy do 

Wykonawcy, tak samo jak ciężar udowodnienia równoważności oferowanych rozwiązań. 

 

PYTANIE 13: 

Zgodnie z pkt 8 „Opis przyjętych rozwiązań” części opisowej projektu instalacji teletechnicznych: 

 

Zapis wskazuje na konkretne rozwiązanie konkretnego producenta. Prosimy o zaakceptowanie 

rozwiązania równoważnego polegającego na: 

1) zamknięciu w panelu 32xRJ45 w 1U (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego), ale w osobnym 

panelu niewyposażonym typowo pod keystony. 

2) wykorzystaniu panelu na kasety modułowe, w którym można montować zarówno kasety 

światłowodowe, jak i miedziane. W tym przypadku będzie można upakować maksymalnie 24 

moduły RJ45. Panel ten może mieścić nawet do 192 włókien, co dwukrotnie przekracza 

wymagania Zamawiającego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia zgodnie z art.30 ustawy pzp uwzględniając swoje 

potrzeby, oczekiwaną funkcjonalność systemów oraz ich wydajność. Specyfikacja zamawiającego nie 

wskazuje na konkretnych producentów a jedynie określa minimalne wymagania w określonym 

zakresie. Według najlepszej wiedzy Zamawiającego istnieje przynajmniej kilku producentów 

spełniających minimalne wymagania w tym zakresie. Tym samym Zamawiający podtrzymuje swój 

wymóg jako minimum. Zamawiający zgodnie z zapisami SOPZ dopuszcza rozwiązania równoważne, 

a końcowy wybór producenta należy do Wykonawcy, tak samo jak ciężar udowodnienia 

równoważności oferowanych rozwiązań. 

 

 

 



PYTANIE 14: 

Zgodnie z pkt.8.3 „Połączenia szkieletowe miedziane ze złączami RJ45 10Gb/s” części opisowej 

projektu instalacji teletechnicznych: 

 

Opis wskazuje jednoznacznie na złącza MRJ21, które są w ofercie tylko jednego producenta – AMP. 

Prosimy o wykreślenie tego zapisu lub zaakceptowanie rozwiązań równoważnych – klasyczne 

zarobienie skrętki na keystonach lub zastosowanie multipatchcordów miedzianych. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia zgodnie z art.30 ustawy pzp uwzględniając swoje 

potrzeby, oczekiwaną funkcjonalność systemów oraz ich wydajność. Specyfikacja zamawiającego nie 

wskazuje na żadne konkretne rozwiązania a jedynie określa minimalne wymagania w określonym 

zakresie. Według najlepszej wiedzy Zamawiającego istnieje przynajmniej kilku producentów 

spełniających minimalne wymagania w tym zakresie. Tym samym Zamawiający podtrzymuje swój 

wymóg jako minimum. Zamawiający zgodnie z zapisami SOPZ dopuszcza rozwiązania równoważne, 

a końcowy wybór producenta należy do Wykonawcy, tak samo jak ciężar udowodnienia 

równoważności oferowanych rozwiązań. 

 

Dodatkowo: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru umowy § 15 ust. 6 w ten sposób że otrzymuje on 

brzmienie: 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Odstąpienie od Umowy nastąpi na zasadach określonych w ust. 1. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru umowy § 16 ust. 9 w ten sposób że otrzymuje on 

brzmienie: Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy lub nie wymieni rzeczy na nową w terminie 

zgodnym z powyższą procedurą, wówczas Zamawiający ma prawo dokonać naprawy lub wymiany 

rzeczy na nową we własnym Zakresie, bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem uprawnień do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 pkt 1 lit. o oraz lit. p  umowy. W takim przypadku Wykonawca 



będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów Zamawiającego związanych z niewykonaniem 

przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od 

Zamawiającego do zwrotu kosztów. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru umowy w ten sposób że dodaje w § 16 ust. 18 

o następującej treści: Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnego zgłoszenia wady tej 

samej części urządzenia wymieni tę część na nową, a w przypadku 5 uzasadnionych zgłoszeń wad 

dotyczących tego samego urządzenia, wymieni urządzenie na nowe wolne od wad, z zachowaniem 

terminów i warunków określonych w szczególności w ust. 7 pkt g, h. Nowa część urządzenia lub nowe 

urządzenie musi posiadać parametry nie gorsze niż zastępowana część urządzenia lub zastępowane 

urządzenie. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru umowy § 18 ust. 2  w ten sposób że otrzymuje on 

brzmienie: Wykonawca przedkłada do umowy opłaconą polisę/inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że aktualnie posiada ww. ubezpieczenie obejmujące okres ............... W przypadku, gdy 

ubezpieczenie obejmuje jedynie część okresu wskazanego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

doręczenia oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem polisy lub innego 

dokumentu potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia w dalszym okresie w terminie 

5 dni kalendarzowych od wygaśnięcia poprzedniej. Niewykonanie tego zobowiązania skutkować 

będzie naliczeniem kary umownej której mowa w § 13 ust. 1 lit. n. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru umowy § 21 ust. 4  w ten sposób że otrzymuje on 

brzmienie: W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin, miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają 

zmianie. 

 

 

DYREKTOR BIURA 

GEODETA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
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    Piotr Liberski 

 


