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Odpowiedzi na pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”- Wdrożenie e- usług
oraz Wykonanie  infrastruktury serwerowej i sieci bezprzewodowej”

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) 

Zamawiający Gmina Wielopole Skrzyńskie przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Kontekst z pkt I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ– część 1,  oraz
§ 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ – część 1,: „Oprogramowanie powinno
zostać  stworzone  w  oparciu  o  biblioteki,  oprogramowanie  (serwer  www,  baza  danych,  menadżer
procesów  itp.)  oraz  i  inne  elementy  posiadające  licencję  Open  Source,  
co oznacza że: (…)”.

Czy Zamawiający dopuści możliwość i uzna za równoważne dostarczenie oprogramowania innego niż
oprogramowanie  wyprodukowane  w  oparciu  o  oprogramowanie  z  licencją  typu  open  source,  przy
jednoczesnym zapewnieniu swobodnego zakresu modyfikowania takiego oprogramowania na potrzeby
Zamawiającego?  W  konsekwencji  czy  Zamawiający  dokona  stosownych  zmiana  
w SIWZ i jego załącznikach w ww. zakresie?

Wykonawca  będący  producentem  oprogramowania  posiada  gotowe  rozwiązania  informatyczne
spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, przy czym oprogramowanie to nie zostało
wyprodukowane  w  oparciu  o  oprogramowanie  typu  open  source.  Nadmienić  należy,  iż  uzyskania
oprogramowania  typu  open  source  nie  jest  niezbędne  do  prawidłowego  rozwoju  oprogramowania
uzyskanego  przez  Zamawiającego  Systemu  po  zrealizowaniu  umowy.  Wystarczającym  w  takim
przypadku byłoby uzyskanie zgody  wykonawcy na  dokonywania  stosownych zmian i  modyfikacji
dostarczonego oprogramowania na potrzeby własne.

Odpowiedź 1

Zamawiający  zgodnie  ze  „Szczegółowym  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia”  wymaga  aby
oprogramowanie  zostało  opracowane  i  działało  w  oparciu  o  oprogramowanie  Open  Source  oraz
wymienia obowiązkowe elementy podlegające temu wymogowi (baza danych, framework, serwer www
itp.). W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania opartego o
wymienione  elementy  z  licencją  inną  niż  Open  Source.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na
wprowadzenie zmian  w SIWZ i jego załącznikach w proponowanym  zakresie.



Pytanie 2

Kontekst § 8 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ– część 1: Usuwanie Błędów
następować będzie w zależności od wagi/poziomu krytyczności w następujących terminach:
a) W przypadku Błędu krytycznego, - Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jego usunięcia i usunie go
w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) Dzień Roboczy licząc od dnia następnego po dniu, w którym
doręczono Wykonawcy zgłoszenie Błędu krytycznego;
b) W przypadku Błędu niekrytycznego, - Wykonawca przystąpi do jego usunięcia nie później niż w ciągu
2 (dwóch) Dni Roboczych i usunie go w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) Dni Roboczych licząc od
dnia  następnego  po  dniu,  w  którym  doręczono  Wykonawcy  zgłoszenie  Błędu  niekrytycznego  (nie
wliczając czasu na przystąpienie do jego usunięcia);

Co Zamawiający rozumiem pod pojęciem Błędu krytycznego i niekrytycznego?

Odpowiedź 2

Za błąd  krytyczny Zamawiający  uznaje  błąd,  który  powoduje  błędne  działania  lub  całkowity  brak
możliwości  użytkowania  systemu  i  wszystkich  jego  elementów  przez  wszystkich  użytkowników.
Przykładem  takiego  błędu  może  być  błąd  połączenia  z  bazą  danych  lub  serwerem,  błąd
uniemożliwiający zalogowanie się do systemu jego użytkownikom itp.

Błędy niekrytyczne to w opinii Zamawiającego wszystkie pozostałe błędy powodujące błędne działanie
lub  brak  możliwości  użytkowania  tylko  niektórych  elementów  systemu  i  nie  mające  wpływu  na
poprawne działanie pozostałych jego elementów.

Pytanie 3

Kontekst  §  8  ust.  6  lit.  a   wzoru  umowy  stanowiącego  Załącznik  nr  2a  do  SIWZ–  część  1:  
W ramach zakresu i w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
a) Nieodpłatnej aktualizacji licencji oprogramowania służącego realizacji e- usług;

Jaki  ma  być  zakres  aktualizacji  licencji  oprogramowania  służącego  realizacji  
e-usług?

Odpowiedź 3

Jako  zakres  aktualizacji  licencji  oprogramowania  służącego  realizacji  e-usług  Zamawiający  określa
całość  oprogramowania  dostarczonego  w  zamówieniu  przez  Wykonawcę  wraz  z  użytym
oprogramowaniem Open Source (np. baza danych, serwer www itp.).

Pytanie 4

Kontekst § 9 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ– część 1: Odpowiedzialność stron.

Czy mając na uwadze treść dobrych praktyk opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w
zakresie  realizacji  umów  IT  -„ANALIZA DOBRYCH  PRAKTYK  W  ZAKRESIE  REALIZACJI
UMÓW  IT,  ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  SPECYFIKI  PROJEKTÓW
INFORMATYCZNYCH 7 OSI  PRIORYTETOWEJ PO IG”,  Zamawiający wprowadzi  ograniczenia
odpowiedzialności  z  tytułu  kar  umownych,  oraz  ograniczenie  odpowiedzialności  kontraktowej
Wykonawcy,  np.  do  kwoty  100%  wynagrodzenia  z  umowy  netto  oraz  wyłączy  odpowiedzialność
Wykonawcy w zakresie utraconych korzyści?



Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 5

Kontekst § 9 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ– część 1: Odpowiedzialność stron.

Czy Zamawiający uzależni naliczanie kar umownych od zaistnienia zawinionych przyczyn po stronie
Wykonawcy w przypadku nieterminowej realizacji umowy, a tym samym uzależni rozpoczęcie biegu
terminu naliczania kar umownych od powstania zwłoki, a nie opóźnienia?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 6

Czy w postępowanie na infrastrukturę pozycja przełącznik sieciowy bufor pamięci ma być 128 MB?

Odpowiedź 6

W pozycji 4. części 2 „Wykonanie infrastruktury serwerowej oraz sieci bezprzewodowej” Zamawiający
w  Szczegółowym  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  w  miejscu  dotyczącym  przełącznika  sieciowego
popełnił  oczywistą  omyłkę  pisarską  podając  jednostkę  buforu  pamięci  w  jednostce  MB  zamiast
prawidłowo  w  KB.  Wszelkie  wystąpienia  w  opisie  przedmiotu  dotyczącego  pozycji  4  części  2
dotyczące  buforu  pamięci  należy  zatem  traktować  odpowiednio  poprzez  traktowanie  wystąpienia
jednostki podanej w MB jako KB. 

Pytanie 7

Podpis elektroniczny:
Czy należy wdrażać podpis elektroniczny w formie APLETU na stronie ?
Czy wystarczy podpis w w formie integracji z ePUAP ?

Odpowiedź 7

Zamawiający  nie  wymaga  aby podpis  elektroniczny był  zintegrowany w formie  apletu  na  stronie,
wymaga  jednak  aby  interfejs  oraz  formularz  na  stronie  pozwalał  na  przesłanie  podpisanego
elektronicznie  dokumentu  w  przypadku  gdy  złożony  przez  użytkownika  podpis  elektroniczny  jest
podpisem zewnętrznym (załącznik dokumentu oraz załącznik podpisu: xml/xades/itp.).

Podpis  w  formie  integracji  z  ePUAP  jest  drugą  wymaganą  opcją,  rozwiązanie  to  pozwala
użytkownikom wybrać czy chcą przekazać podpisane elektroniczne dokumenty za pomocą platformy
ePUAP czy bez jego pomocy (np. w przypadku gdy nie mają i nie chcą rejestrować profilu zaufanego).



Pytanie 8

Wdrożenie wysyłki SMS:
Jakie narzędzia należy wykorzystać do integracji? Zewnętrzne czy bramka SMS?
Co z kosztami wysyłki? Jeśli po stronie wykonawcy - należy określić liczbę wysyłanych sms w skali
miesiąca

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca tworzył bramkę SMS i tym samym uznaje, że integracja z
zewnętrznym systemem obsługującym powiadomienia SMS jest rozwiązaniem wystarczającym.

Koszt  wysyłki  SMS będzie  kosztem Zamawiającego,  nie  dotyczy to  jednak okresu  tworzenia  oraz
testowania  aplikacji  przez  Wykonawcę.  Oznacza  to,  że  Zamawiający  będzie  obciążany  kosztami
wynikłymi z wysłanych powiadomień SMS po końcowym odbiorze kompletnego zamówienia.

Pytanie 9

Płatności elektroniczne:
Jakie płatności elektroniczne należy wdrożyć?
Kto ponosi koszt za prowizje z tytułu opłat ? Jeśli wykonawca - należy określić liczbę transakcji oraz
kwoty transakcji.

Odpowiedź 9

Zamawiający  określa  jakie  płatności  elektroniczne  oraz  dla  jakich  e-usług  mają  być  wdrożone  w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – pkt. 2. Opis głównych parametrów technicznych i
funkcjonalnych. Zamawiający wskazuje w nim, dla których e-usług mają zostać uruchomione płatności
elektroniczne oraz za pomocą jakiego systemu płatniczego (KIR).

Koszty prowizji ponosi Zamawiający.

Pytanie 10

Czy termin założony w opisie jest ostateczny i czy nie da się go przesunąć?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 11

Czy ruter (pkt 2) ma być zasilany z poe czy mieć możliwość zasilania innych urządzeń za pomocą poe?

Odpowiedź 11

Router  sieciowy  powinien  mieć  możliwość  zasilania  go  przez  POE  ponieważ  w  miejscach  gdzie
Zamawiający przewiduje montaż routerów nie ma dostępnych gniazdek elektrycznych.



Pytanie 12

W Switch’u (pkt 4) bufor pamięci ma być 128 MB czy nastąpiła pomyłka i powinno być 128 KB.

Odpowiedź 12

Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 6.

Pytanie 13

Jeżeli ruter wi-fi ma być zasilany za pomocą poe to czy switch nie powinien mieć poe z odpowiednim
budżetem mocy?

Odpowiedź 13

Switch  powinien  mieć  odpowiedni  zapas  mocy lub  w szafce  metalowej  należy zamontować listwę
zasilającą odpowiedniej wielkości oraz podłączyć routery adapterami poe. Wybór rozwiązania należy do
Wykonawcy.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w którym urządzeniem dostępowym będą AP
zarządzane z kontrolera sprzętowego bądź softwarowego?

Odpowiedź 14

Jeżeli AP zarządzane przez kontroler będą mogły za jego pomocą realizować funkcje routera takie jak:
- tworzenie podsieci i zarządzanie nimi (podobnie jak poprzez ustawienia sieciowe routera),
- podział łącza uzyskanego z jednego IP na urządzenia w podsieci i nadanie im adresów DHCP,

Zamawiający  uzna  je  za  rozwiązanie  równoważne,  ponieważ  funkcjonalność  AP  wspomaganych
kontrolerem zapewniającym takie funkcje będzie identyczna jak routerów posiadających takie funkcje
jako wbudowane oprogramowanie.

Pytanie 15

Czy  Zamawiający  uwzględnia  w  funkcjonalności  sieci  bezprzewodowej  roaming  (przełączanie
użytkownika pomiędzy urządzeniami)?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wymaga aby uruchomiona sieć wi-fi posiadała taką funkcjonalność.

Pytanie 16

Czy Zamawiający przewiduje  wspólną  nazwę SSID rozgłaszanej  sieci  dla  wszystkich  urządzeniach
dostępowych?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wymaga aby uruchomiona sieć wi-fi posiadała wspólną nazwę SSID na wszystkich
urządzeniach sieciowych.



Pytanie 17

Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie sieci dla gości z ograniczonym dostępem?

Odpowiedź 17

Sieć taka obecnie istnieje w świetlicach w obiektach Zamawiającego.

Pytanie 18

Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie standardu ac w pasmie 5GHz?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie przewiduje uruchomienie standardu ac w pasmie 5GHz.

Pytanie 19

Czy Zamawiający zakłada jakąś minimalną głębokość szafy teleinformatycznej?

Odpowiedź 19

Zamawiający wymaga aby montowane urządzenia mieściły się w szafie teleinformatycznej zgodnie z
Opisem Przedmiotu Zamówienia.  Głębokość minimalna zależy więc od urządzeń zaproponowanych
przez Wykonawcę i Zamawiający nie może jej dokładnie określić.

Pytanie 20

W związku z dużymi odległościami pomiędzy urządzeniem końcowym, a switchem oraz zasilaniem
urządzenia PoE czy przewidują Państwo minimalne wymagania co do kabla skrętkowego łączącego AP
z switchem.

Odpowiedź 20

Zamawiający określa w Opisie Przedmiotu Zamówienia kategorię kabla jako 5e. Pozostałe parametry
powinny zostać dobrane zgodnie z wymaganiami sprzętu oferowanego przez Wykonawcę. Prawidłowy
dobór rozwiązań mających na celu wydajne i prawidłowe działanie sieci leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21

W przypadku  montażu  nowych  tras  kablowych  czy  Zamawiający  wymaga  minimalnego  przekroju
nowych tras ? (np. listwa naścienna 50/20, 40/20 lub mniejsze/większe)

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wymaga określonej szerokości listew naściennych, powinny one zostać dobrane tak
aby mieścić  wszystkie  kable oraz pozostał  zapas na przyszłość.  W każdej  lokalizacji  montowanego
sprzętu dobór ten pozostaje po stronie Wykonawcy w zależności od ilości potrzebnych kabli.



Pytanie 22

Czy podana w SIWZ ilość tras 100 m jest  ilością  wystarczającą do instalacji  urządzeń czy oferent
zobowiązany jest do oszacowania ilości właściwej na bazie wizji lokalnej.

Odpowiedź 22

Podana ilość tras jest ilością jaką Zamawiający uznał za wystarczającą do montażu urządzeń sieciowych
oraz utworzenia sieci wi-fi w obiektach Zamawiającego.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wymaga wykonanie pomiarów po wykonaniu okablowania skrętkowego?

Odpowiedź 23

Zamawiający  wymaga  wykonania  pomiarów  w celu  zweryfikowania  poprawności  działania  sieci  i
zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz okablowania.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź 24

Zgodnie z zapisami Załącznik nr 1b Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji użytkowania do
pozycji sprzętowych: 1,2,4 oraz zgodnie z § 5 ust 3 dodatkowo instrukcje obsługi i karty gwarancyjne.

Pytanie 25

Czy w ramach wykonania infrastruktury sieciowej należy tylko dostarczyć serwer czy zadaniem jest
także instalacja/konfiguracja?

Odpowiedź 25

Zgodnie z § 2 ust 1 Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy instalacji,
konfiguracji i uruchomienia infrastruktury technicznej.

Pytanie 26

Czy serwer powinien posiadać system operacyjny, oprogramowanie, jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź 26

Serwer nie musi posiadać żadnego zainstalowanego oprogramowania.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ. 

Termin składnia ofert nie ulega  przedłużeniu


