Warszawa, dnia 6 sierpnia 2021 r.

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego nr: 41/ST/2021 z dnia 02.08.2021 r.
Przedmiot zamówienia publicznego:
Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń systemu dozoru (monitoringu)
wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu
z dnia 9 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00
na dzień: 11 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00

Pytanie 1:
Dot. Zadania 1. Wykonawca zapewnia 30 dniową historię zapisu zdarzeń w trybie ciągłym, ale to nie my budujemy
ten system i jeśli Państwu odpowiada to możemy wprowadzić zapis pod warunkiem , że system jest tak zbudowany
i zapewnia historię zdarzeń, ponieważ gdy my podpiszemy umowę, a system nie zapewnia, to znaczy że mamy go na
nasz koszt dostosować do tych 30 dni?
Odpowiedź Zamawiającego:
Aktualnie działający system zapewnia Zamawiającemu opcję 30-dniowej historii zapisu. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca kolejnej umowy utrzymał tę zdolność systemu.
Pytanie 2:
Dot. Zadania 1. Wykonawca zapewnia sprawdzenie i ewentualną korektę tras patrolowych kamer; kamery możemy
przekierować, ale bez wykonywania dodatkowego okablowania i montażu, taką czynność wykonuje się za
dodatkową opłatą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Korekta trasy patrolowania powinna być wykonana bez zmiany mocowania kamery. Zmiana położenia kamery
wymagałaby dokonania odrębnego zapytania ofertowego.
Pytanie 3:
Dot. Zadania 1. Cena za usługę konserwacji uzależniona będzie od ilości faktycznie funkcjonujących kamer w danym
okresie rozliczeniowym - cena obejmuje opisaną liczbę kamer, a jeśli są one nie działające to trzeba to stwierdzić,
podjąć próbę naprawy itd. a to jest czas który należy poświęcić, więc nie może być takiego zapisu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Niesprawne kamery wykazuje się w Protokole odbioru konserwacji. Sporządza się wówczas zlecenie naprawy i
realizowane jest to w ramach zadania nr 2 – usuwanie awarii i uszkodzeń. Zapis ten znajdował się w
dotychczasowych umowach i Zamawiający zamierza go podtrzymać także w umowie z Wykonawcą wyłonionym w
ramach obecnego postępowania.
Pytanie 4:
Jeżeli nie podejmę czynności usunięcia wad w terminie 24 godzin lub nie usunę wad w terminie 3 dni roboczych, od
dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich
usunięcie osobie trzeciej na mój koszt, tutaj jest kolejny problem, jeśli uszkodzeniu ulegnie urządzenie które trzeba
zamawiać i czas oczekiwania jest dłuższy niż 3 dni robocze, to my mamy za to płacić?

Odpowiedź Zamawiającego:
Jeżeli w terminie 12 godzin od momentu przystąpienia do naprawy systemu Wykonawca nie usunie awarii ze
względu na konieczność użycia lub zastosowania części zamiennych (urządzeń bądź ich elementów), które nie są
już produkowane, są produkowane na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy - przed upływem terminu 3 dni roboczych Wykonawca będzie zobowiązany do:
1)
Zainstalowania nieodpłatnie urządzenia spełniającego warunki techniczne niezbędne do funkcjonowania
systemu do czasu zainstalowania naprawionego urządzenia (podzespołu),
2)
Ustalenia w formie pisemnej z Zamawiającym innego terminu usunięcia awarii, nie dłuższego niż 14 dni od
momentu przystąpienia do naprawy awaryjnej.
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