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Politechnika Świętokrzyska Kielce, dnia 13.10.2020 r. 
25-314 Kielce 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

ATZ-381/57-5/20 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę  środowiska testowo-badawczego przygotowanego do sprzętowej i programowej symulacji 
kompleksowych systemów call/contact center dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii 
Internetu Rzeczy Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS — Centrum Naukowo—
Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego" [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-
00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014+2020 [Oś  Priorytetowa 1: „lnnowacje i 
Nauka" Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R"] 

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 180-434029 z dnia 16.09.2020 r., znak: ATZ-381-57/20 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje: 

PYTANIA 

1. Wnosimy o zastąpienie par. 8 wzoru umowy — Załącznik nr 3 do SlWZ w przedmiotowym postępowaniu 
następującym brzmieniem (zmiany podane w nawiasach): 

1. Strony postanawiają, iż  obowiązującą  je formę  odszkodowania stanowią  kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości (0,1%) wynagrodzenia określonego w 6 
ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia,(jednak nie więcej niż  10% wartości wynagrodzenia); 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości (0,1%) wynagrodzenia 
określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, (jednak 
nie więcej niż  10% wynagrodzenia); 

c) w przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w 9 ust. 2 umowy w okresie gwarancji w wysokości 
0,1% wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia, (jednak nie więcej niż  10 % 
wynagrodzenia); 
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d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych. 

4. (4. Zamawiający może naliczać  kary umowne do momentu wyczerpania limitu kar, o których mowa w ust. 2. 
Po wyczerpaniu limitu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Kary umowne nie podlegają  
kumulacji). 

5. (5). Strony zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, (jednak nie więcej niż  200 % wartości wynagrodzenia 
wykonawcy.) 

2. Dotyczy Zakres 1 i Zakres 2, punkt 18 - Zarządzanie: „Zintegrowany z płytą  główną  serwera, niezależny od systemu 
operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem lP MI 2. 0, SNMP i umożliwiający: 
zdalny restart serwera i pełne zarządzanie serwerem poprzez połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki 
internetowej, zapis tzw. blue screenu (czyli ostatniego widoku przed awarią), przejęcie konsoli serwera, 
włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację  systemu operacyjnego, zdalne podłączenie napędów CD/DVD, dysków 
USB oraz obrazów dysków, monitoring oraz zażądanie mocą  i jej zużyciem. Kontroler zdalnego zarządzania 
wspierający DNS (Domain Name System) oraz DHCP (Dynamie Host Configuration Protocol) „. (...) Prosimy o 
usunięcie wskazanego zapisu, lub wskazanie dwóch różnych producentów posiadających to rozwiązanie na swojej 
platformie. 

3. Dotyczy Zakres 1 i Zakres 2, punkt 21 - Diagnostyka: „Serwer musi być  wyposażony w system diod LED na płycie 
głównej wskazujących awarie komponentów takich jak: kości pamięci, procesory, wentylatory, karty SD. (...) Prosimy 
o usunięcie wskazanego zapisu, lub wskazanie dwóch różnych producentów posiadających to rozwiązanie na swojej 
platformie. 

4. Dotyczy Zakres 1 i Zakres 2, punkt 4 - Płyta główna: „Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, 
wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością  zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-
bitowe instrukcje." (...) Wykonawca zwraca się  z prośbą  o modyfikację  wskazanego powyżej wymagania SIWZ 
poprzez jego usunięcie w całości. 

ODPOWIEDZI 

Ad 1. Zamawiający pozostawia zapisy 8 wzoru umowy bez zmian. 

Ad 2. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia - usuwa w opisie: „zapis tzw. blue screenu (czyli 
ostatniego widoku przed awarią)" 
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Ad 3. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów określonych w pkt 21 — 
diagnostyka. Zapis:" „Serwer musi być  wyposażony w system diod LED na plycie głównej wskazujących awarie 
komponentów takich jak: kości pamięci, procesory, wentylatory, karty SD" 

zmienia się  na: 

„Serwer musi być  wyposażony w system diod LED na plycie głównej wskazujących awarie komponentów takich jak, 
np.: kości pamięci, procesory, wentylatory, karty SD." 

Ad 4. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia - usuwa „wyprodukowana przez producenta 
serwera" 

W załączeniu opis przedmiotu zamówienia po zmianach. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający:  

dokonuje zmiany pkt 1 rozdziału XII Miejsce i termin składania ofert oraz pkt 1 rozdziału XIII SIWZ Miejsce i termin 
otwarcia ofert, które w miejsce dotychczasowych otrzymują  brzmienie: 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę  należy złożyć  za pośrednictwem Platformy w terminie do 02.11.2020 r. do godz.1 200" 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2020 r. O qodz. 13°°  za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie 
przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest lawne. 
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Swiętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 
„B"), pokój nr 2.33" 

REKTOR 

Ib. inż. Zbigniew  Koruba 

Projokt po.  „CENW]S — Contr-ton N kowo—Wdrożnniowo IntoIigootnynb Spnnjnlinnnji Rogono świętokrnynkrogo" — O lioowony p0000 Politonhnikę  Świę  kr-ynką  nn podotwio nonowy 

Wnjnwódntwono świętokrnyoloino, rop 000ntowonyno ponoo Zornęd Wojornódotwo, polniąny rolę  lnotytonji Zoonądoojąnrj Rogionolnyro Progroonono Opnronyjroyro Wojowóolotwo 

Śwoętokroynkiogo no oto 2014n2020 — j000 wopólfinoorowony oo środków Unii Eoropojskioj on r0000nh Enropojokiogo Foodonon Roowojn Rogionolnogo 
PotIrdrnik niętolnynko 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

