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Dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych 
nr 110/10 na „Adaptację pomieszczenia znajdującego się w budynku Centrali Telefonicznej 
na serwerownię Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
                                                                          

 
W związku z otrzymanymi  pytaniami w sprawie przetargu nieograniczonego 110/10 

przedstawiamy pytania  odpowiedzi na zadane pytania. 

 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii innych producentów w tym 
urządzeń i materiałów równowaŜnych o parametrach nie gorszych w stosunku do 
przedstawionych w wymaganiach ofertowych 

Odpowiedź 1: Zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiający wymaga zastosowania 
technologii i materiałów zawartych w projekcie technicznym. 

 

Pytanie 2: Czy istnieje moŜliwość przesłania zeskanowanych projektów lub skopiowania w 
uzgodnionej technice dokumentów projektowych dotyczących przedmiotu postępowania jak i 
ew. samego obiektu w którym znajduje się powierzchnia przeznaczona do modernizacji, jeśli 
tak to prosimy o podanie miejsca i terminu w którym moŜna takie kopie wykonać. 

Odpowiedź 2:  Zgodnie z wymaganiami ofertowymi projekt techniczny dostępny jest do 
wglądu w Wydziale Technologii Informatycznych. Wglądu moŜna dokonać od poniedziałku 
do piątku w godzinach 6.00 do 14.00. 

 

Pytanie 3: W rozdziale III SIWZ w punkcie 13 litera e) Zamawiający wymaga udzielenia 
minimum 24-miesi ęcznej  gwarancji na przedmiot zamówienia. Jednocześnie w załączniku 
nr 1 do SIWZ „Szczegółowy zakres funkcjonalny” w rozdziale I w punkcie 3 „Gwarancje i 
serwis” w podpunkcie 3.1 Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesi ęcznej  gwarancji na 
przedmiot zamówienia. 

 
Prosimy o jednoznaczne określenie, jaki jest minimalny wymagany okres gwarancji na 
przedmiot zamówienia. 
 

Odpowiedź 3: Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Na stronie 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. zostanie dołączone stosowne sprostowanie. 
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Pytanie 4: W rozdziale III SIWZ w punkcie 13 litera l) oraz w formularzu Oferty technicznej  
punkt 9.4 Zamawiający wymaga dołączenia wykazu dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
Wśród tych dokumentów Zamawiający wymienia m.in.: koncesję MSWiA na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczenia technicznego oraz certyfikat ISO 9001-
2008 w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie projektowania, budowania, 
wdraŜania, integracji, utrzymania i serwisowania systemów informatycznych  
i teleinformatycznych. 

Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, Ŝe dokumenty wymienione powyŜej 
znalazły się omyłkowo w tym miejscu specyfikacji, gdyŜ z całą pewnością nie są to 
dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby  stosownych uprawnień. Zarówno 
koncesja MSW i A, jak i certyfikat ISO są dokumentami odnoszącymi się do właściwo ści 
Wykonawcy . Zatem dokumenty o których mowa, jeŜeli maja zostać dołączone do oferty,  
to z całą pewnością nie w części oferty dotyczącej dokumentów potwierdzających posiadanie 
przez osoby stosownych uprawnień, ale np. w części potwierdzającej posiadanie stosownych 
uprawnień przez Wykonawcę. Co za tym idzie część techniczna oferty powinna naszym 
zdaniem zawierać dodatkowy punkt (9.5) – Wykaz dokumentów potwierdzających 
posiadanie uprawnień przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź 4: Potwierdzamy. Koncesja MSW i A jak i certyfikat ISO winny być dołączone do 
oferty w Wykazie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez Wykonawcę. 
Na stronie Południowego Koncernu Węglowego S.A. zostanie dołączone stosowne 
sprostowanie. 

 

Pytanie 5: W rozdziale III SIWZ w punkcie 13 litera k) oraz w formularzu Oferty technicznej  
punkt 9.3 Zamawiający wymaga dołączenia wykazu osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych  
i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia. Jednocześnie w kolejnym punkcie 
specyfikacji (13 litera l) oraz formularza Oferty technicznej (9.4) wśród dokumentów 
potwierdzających posiadanie przez osoby stosownych uprawnień Zamawiający ponownie 
Ŝąda wykazu osób posiadających certyfikaty ITIL oraz Prince2. 

Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, Ŝe do oferty naleŜy dołączyć jeden  wykaz 
osób (zgodnie z punktem 13 litera k) SIWZ i punktem 9.3 formularza Oferty technicznej) 
zawierający wszystkie osoby  przeznaczone do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem, 
który z warunków spełnia dana osoba (certyfikat ITIL, certyfikat Prince2, uprawnienia 
energetyczne, licencja pracownika zabezpieczenia technicznego, uprawnienia budowlane). 
Natomiast zgodnie z punktem 13 litera l) SIWZ oraz punktem 9.4 formularza Oferty 
technicznej naleŜy dołączyć jedynie odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie 
stosownych uprawnień przez osoby wymienione w wykazie. 

Odpowiedź 5: Potwierdzamy. Zgodnie z punktem III.13.k wymagań ofertowych naleŜy 
dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami 
o których mowa w punkcie III.13.k. Zgodnie z punktem III.13.l naleŜy dołączyć niezbędne 
dokumenty potwierdzającymi posiadane uprawnienia o których mowa w punkcie III.13.l 

 

 


