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Modyfikacja i wyjaśnienia treści SIWZ - nr 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej ich treść i odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - dot. pkt 4. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
„Prosimy o określenie listwy zasilającej (ilość gniazd, typ).”
Odpowiedź: Listwa zasilająca z co najmniej 6 gniazdami typu E lub typu F, 250V 10A.
Pytanie nr 2 - dot. pkt 5. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
„Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego określenia „pokój pracy
tymczasowej.”
Odpowiedź: Pokój cichej pracy musi być wydzielony poza halę serwerowni. Pokój w którym
administrator / administratorzy mogą sprawdzić (przetestować) zmiany wprowadzone
w miejscu kolokacji. Pokój ogólnodostępny dla osób będących klientami Wykonawcy usługi.
Pytanie nr 3 - dot. pkt 14. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
„Czy zamawiający dopuszcza modyfikację wymagań parametrów środowiskowych do zakresu:
temperatura 18-27°C, wilgotność względna 30-70%.”
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 4 - dot. pkt 1. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający zgodzi się na lokalizację serwerowni w obszarze, którego promień jest
większy niż 300 km od siedziby Zamawiającego w Puławach.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5 - dot. formularza oferty:
Zamawiający w treści zapytania ofertowego określa czas realizacji zamówienia na okres
48 miesięcy, natomiast w formularzu ofertowym w tabeli wskazuje okres świadczenia usług
- 24 miesiące. Prosimy o modyfikację formularza oferty poprzez wskazanie właściwego okresu
świadczenia usługi.
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Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłki w formularzu cenowym - wprowadzono stosowne
zamiany w formularzu cenowym.
Pytanie nr 6 - dot. projektu umowy § 8 ust. 4:
„Czy (…) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności faktur liczonego od dnia
wystawienia faktury w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że faktura nie może wpłynąć do
Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia?”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.
Pytanie nr 7 - dot. projektu umowy § 8 ust. 5:
„Czy (…)Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy?”
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8 - dot. projektu umowy § 9:
„Czy (…) Zamawiający dopuści, aby wysokość naliczonych kar umownych w trakcie realizacji
zamówienia nie przekroczyła wysokości 30% całkowitej wartości zamówienia?”
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 9 - dot. projektu umowy § 9 ust. 6:
„Prosimy o dopisanie zdania: "Rozwiązanie Umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania Umowy."
Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 9 ust. 6 na „W przypadkach, gdy Wykonawca
niewykonana lub nienależycie wykona powierzone przez Zamawiającego obowiązki wynikające
z niniejszej umowy rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego
terminu nie krótszego niż 7 dni, wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym
wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania umowy.”
Pytanie nr 10 - dot. projektu umowy § 9 ust. 7:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez dodanie zapisu o tym, że kary
umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not
księgowych lub faktur korygujących?"
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 11 - dot. projektu umowy § 9 ust. 8:
„Czy (…) Zamawiający uzupełni zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: „(...) do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?"
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12 - dot. terminu składania ofert:
„Czy (…) Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.06.2018r?"
Odpowiedź: 1) Zamawiający nie wyrażą zgody na zaproponowany termin.
2) Zamawiający zmienił termin składania ofert na 29.06.2018 r. godz. 13:00
Pytanie nr 13 - dot. projektu umowy § 3 ust. 3:
„Zamawiający wymaga aby demontaż urządzeń po zakończeniu umowy odbył się za
pośrednictwem Wykonawcy. Pragniemy zwrócić uwagę, ze tego typu prace powinny być
wykonane przez Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy, tak jak jest to określone
w przypadku montażu urządzeń i podłączenia."
Odpowiedź: § 3 ust. 3 zobowiązuje Wykonawcę do umożliwienia demontażu i wydania
sprzętu teleinformatycznego, nie jest wymagane wykonanie demontażu przez Wykonawcę.
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Pytanie nr 14 - dot. pkt 5. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
„Czy Zamawiający akceptuje pomieszczenie open-space dla prac wykonywanych w pokoju
tymczasowym?"
Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Informacja o modyfikacji formularza oferty:
• wzór:
0,3 kW x 48 m-cy x 365 x 24 godziny x (………..) cena netto za 1 kWh energii
Zostaje zmieniony na:
0,3 kW x 4 lata x 365 x 24 godziny x (………..) cena netto za 1 kWh energii
•

dodano miejsca na wyniki (za 48 m-cy)
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