PZP.271.23.2019

Warszawa, 31.10.2019

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Usługę wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu
producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego
(BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) w podziale na cztery części”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W związku z wpłynięciem zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:
SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego - autoryzowanego przez Cisco partnerskiego Serwisu dla urządzeń Cisco, świadczonego przez wykonawcę w takim samym reżimie
serwisowym?
Odpowiedź:
Wykonawca musi zaoferować rozwiązanie, które będzie spełniało między innymi punkty 4 i 10,
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia dołączonego jako Załącznik nr 1 do SIWZ.
Pytanie 2:
Firma ___________________ zwraca się z prośba o przesuniecie terminu składania ofert. Powodem
skierowania do Państwa prośby jest informacja jaka otrzymaliśmy od producenta firmy HewlettPackard, iż w terminie 1-8.10.2019
HPE ma przerwę techniczną i w tym czasie nie będzie można zrealizować zamówienia, przygotować
oferty lub zmienić oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść Rozdziału 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nadając mu
następujące brzmienie:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania ofert: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przy ul. Anielewicza 6, 00-157
Warszawa (sekretariat III piętro).
2. Termin składania ofert: do 14 listopada 2019 roku do godz. 14:00.
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Miejsce otwarcia ofert: siedziba Muzeum Historii
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
4. Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2019 roku godz. 14:15.

Żydów

Polskich

Polin

przy

oraz
treść Rozdziału 10 ust. 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nadając mu następująco
brzmienie:
11. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro).Opakowanie (koperta)
z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
„Usługa wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych
wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware,
Mikroprogram) w podziale na cztery części”
PZP.271.23.2019
Oferta na część………
nie otwierać przed: 14 listopada 2019, godzina 14.15
adresat: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,
nadawca: nazwa Wykonawcy, dokładny adres.
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
Pytanie 3:
W nazwiązaniu do publikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Usługę wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych
wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware,
Mikroprogram) w podziale na cztery części” (znak sprawy: PZP.271.23.2019) przedstawiam prośbę
o wyjaśnienie dotyczące pkt. 9 Załącznika nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
W punkcie tym Zamawiający zapisał: „Umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy, liczony
od dnia udzielenia gwarancji przez producenta Urządzeń Serwerowych.”
W związku z prowadzoną polityką sprzedażową producentów Urządzeń Serwerowych nie jest możliwe
zaoferowanie wznowień bez wskazania konkretnej daty od kiedy dane wznowienia mają się
rozpocząć.
W związku z powyższym proszę o wskazanie daty rozpoczęcia wznowienia wsparcia na okres 12
miesięcy, (np. 1/1/2020 – 31/12/2020 lub 1/2/2020 – 31/1/2021).
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 8 do SIWZ , nadając następujące brzmienie punktom 9, 10
i 12:
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9. Umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy, od 1.01.2020 do 31.12.2020.
10. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy dostarczy oświadczenie
producenta potwierdzające wznowienie gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta dla
wykazanych numerów seryjnych Urządzeń Serwerowych od 1.01.2020 do 31.12.2020.
W przypadku braku przedstawienia powyższego oświadczenia przez Wykonawcę we wskazanym
terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni.
12. Zamawiający w terminie 21 dni kalendarzowych zweryfikuje wznowienie gwarancji producenta
na każde Urządzenie Serwerowe objęte umową. Termin ten liczony jest od otrzymania
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10 bądź od otrzymania informacji dotyczącej wznowienia
gwarancji producenta drogą e-mail na adres:
it@polin.pl w zależności co nastąpi
wcześniej. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wznowienia gwarancji na
którekolwiek z urządzeń objętych umową, Zamawiający jest upoważniony do odmówienia
podpisania protokołu odbioru. Jeżeli w ciągu 21 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia
o którym mowa w pkt. 10 którekolwiek z urządzeń objętych umową nadal nie będzie posiadało
wznowienia gwarancji producenta, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy
w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do realizacji prawa
odstąpienia.
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