Biuro Administracyjno - Finansowe

Warszawa, 28 maja 2018 r.
BDG-WZPU.250.1.2018.12.ASz

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowanie
pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kolejowe e-Bezpieczeństwo”
Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579), dalej jako „PZP”, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
L.p.
1

2

Treść pytania
Umowa pkt. 14.32 „W zakresie Usług Serwisu, w
zamian za wynagrodzenie o którym mowa w pkt 17.1.2.
poniżej, Zamawiający nabywa od Wykonawcy pule
wynoszące [#] roboczogodzin …”
Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie ceny
łącznej oraz ceny za jeden miesiąc Usług Serwisu.
Proszę o wskazanie liczby roboczogodzin, jaka miałaby
zostać wpisana w powyższym miejscu w Umowie.
Umowa pkt. 27.1.1. „(…) opóźnienia Wykonawcy w
przedstawieniu należycie wykonanego Systemu– w
wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto
wskazanego w punkcie 17.1.1 Umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia”.
Uwzględniając szacunkową wartość umowy kwota za
każdy dzień opóźnienia będzie wynosić ponad 36 tys.
złotych. Mając na uwadze wartość zamówienia ww.
wartości czynią zastrzeżoną karę umowną rażąco
wygórowaną w rozumieniu art. 484 §2 KC. Takie
wartości oznaczają również konieczność zawiązania
odpowiednio wysokich rezerw na kary umowne, co
bezpośrednio wpłynie na zwiększenie ceny podanej w
ofercie przez podmioty uczestniczące w niniejszym
postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o
dokonanie obniżenia przewidzianych umową kar
umownych do wartości 0,1% wartości Umowy..

Odpowiedź
Liczba roboczogodzin została wskazana
w opublikowanej 15.05.2018 r. modyfikacji
SIWZ aktualizującej wzór umowy. Liczba ta
wynosi 56 (pięćdziesiąt sześć).

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną
zmianę. Wysokość kar odzwierciedla istotność
dla Zamawiającego terminowej dostawy
Zamówienia.
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Treść pytania
Umowa pkt. 27.1.2. „27.1.2. (…) zwłoki Wykonawcy w
przedstawieniu należycie wykonanych elementów
Systemu do Odbioru Cząstkowego – w wysokości 0,3%
wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w
punkcie 17.1.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki”.
Uwzględniając szacunkową wartość umowy kwota za
każdy dzień opóźnienie będzie wynosić ponad 12 tys.
złotych. Mając na uwadze wartość zamówienia ww.
wartości czynią zastrzeżoną karę umowną rażąco
wygórowaną w rozumieniu art. 484 §2 KC. Takie
wartości oznaczają również konieczność zawiązania
odpowiednio wysokich rezerw na kary umowne, co
bezpośrednio wpłynie na zwiększenie ceny podanej w
ofercie przez podmioty uczestniczące w niniejszym
postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o
dokonanie obniżenia przewidzianych umową kar
umownych do 0,03% wartości Umowy.
Umowa pkt. 27.1.3. „(…) opóźnienia Wykonawcy w
dostarczeniu Sprzętu zgodnie z punktem 2.1.2 Umowy –
w wysokości 1% wartości Sprzętu wskazanej w punkcie
17.1.4 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.
Mając na uwadze wartość zamówienia ww. wartości
czynią zastrzeżoną karę umowną rażąco wygórowaną w
rozumieniu art. 484 §2 KC. Takie wartości oznaczają
również konieczność zawiązania odpowiednio wysokich
rezerw na kary umowne, co bezpośrednio wpłynie na
zwiększenie ceny podanej w ofercie przez podmioty
uczestniczące w niniejszym postępowaniu. Mając na
uwadze powyższe, wnosimy o dokonanie obniżenia
przewidzianych umową kar umownych do 0,03%
wartości Umowy.
Umowa pkt. 27.1.6. „27.1.6. (…) zwłoki Wykonawcy z
przedstawieniem do Odbioru przedmiotu Zamówienia w
ramach Asysty Technicznej lub Usług Utrzymania – w
wysokości 2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto
przewidzianego za realizację danego Zamówienia za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Mając na uwadze
wartość zamówienia ww. wartości czynią zastrzeżoną
karę umowną rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484
§2 KC. Takie wartości oznaczają również konieczność
zawiązania odpowiednio wysokich rezerw na kary
umowne, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie ceny
podanej w ofercie przez podmioty uczestniczące w
niniejszym postępowaniu. Mając na uwadze powyższe,
wnosimy o dokonanie obniżenia przewidzianych umową
kar umownych do następujących 0,05% wartości
Umowy.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną
zmianę. Wysokość kar odzwierciedla istotność
dla Zamawiającego terminowej dostawy
elementów Systemu.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną
zmianę. Wysokość kar odzwierciedla istotność
dla Zamawiającego terminowej dostawy Sprzętu,
który stanowi niezbędny element zamawianego
Systemu.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną
zmianę.
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Treść pytania
W rozdziale 5 WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU w odniesieniu do dysponowania
przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyły w
realizacji Zamówienia (5.1.3.2) Zamawiający wymaga,
aby Kierownik Projektu posiadał wiedzę w zakresie
zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym
certyfikatem PRINCE2 Professional, lub PMP lub
równoważnym.
Powszechnie za certyfikat równoważny PMP uznaje się
PRINCE2 Practicioner. PRINCE2 Professional jest
bardzo rzadko spotykanym certyfikatem, w Polsce nie
prowadzono kursów w celu jego uzyskania, ponadto nie
ma już możliwości jego zdobycia. Obecnie najwyższym
poziomem certyfikacji PRINCE2 jest poziom
Practicioner:
https://www.axelos.com/certifications/prince2
W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymagania
dotyczącego posiadania certyfikatu z „(…) PRINCE2
Professional, lub PMP lub równoważnym” na „(…)
PRINCE2 Practicioner, lub PMP lub równoważnym”.
Z wyjaśnień z dnia 22 maja 2018 wynika, że
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje
oprogramowania standardowego dla wszystkich
środowisk dostarczanych w ramach budowy systemu.
Środowiska Dev2, Testowe i Pre-produkcyjne zostaną
zlokalizowane na zasobach sprzętowych udostępnionych
przez Zamawiającego. Zamawiający dysponuje na ten
cel środowiskiem wirtualizacyjnym i odpowiednimi
zasobami.
Na ilu serwerach z jakimi procesorami i w jakiej liczbie
zbudowane jest środowisko wirtualizacyjne
Zamawiającego? Informacja ta jest niezbędna, aby
wycenić licencje na systemy operacyjne dostarczane dla
tych środowisk w ramach oprogramowania
standardowego.
Z rozpoznania rynku serwerów wynika, że w ofercie
producentów brak jest serwerów dwuprocesorowych o
rozmiarze 1U spełniających wymagania dotyczące
łącznej liczby portów USB.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza
dostarczenie serwerów o mniejszej liczbie portów USB,
np. min. 2 z przodu, 2 z tyłu, 1 wewnątrz serwera?

Odpowiedź
Zamawiający przychyla się do stanowiska
wnioskodawcy i wprowadza modyfikację SIWZ
jak niżej.
Punkt 5.1.3.2 ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wiedzę w zakresie zarządzania projektami
potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE2
Practitioner, lub PMP lub równoważnym;”

Jaka jest przewidywana łączna liczba osób
korzystających z CDP?

Szacowana liczba osób korzystających z Systemu
CDP od strony Zmawiającego to około 50 osób.
Jednak jeśli Wykonawca ma zamiar dostarczyć
System ograniczony pod względem licencyjnym
do ilości użytkowników, to należy przyjąć, że
konieczne jest dostarczenie licencji
nieograniczonej czasowo na co najmniej
następującą ilość użytkowników/licencji:
- od strony Zamawiającego 300 szt.
- wszystkie osoby od strony Wykonawcy
(zamawiający nie zna tej liczby, ale Wykonawca
jest zobligowany do jej uwzględnienia)

Zamawiający przeznaczy na środowiska Dev2,
Testowe i Pre-produkcyjne 2 serwery fizyczne
wyposażone w dwa procesory 10 rdzeniowe.
Maszyny te będą pełnić funkcje hostów dla
maszyn wirtualnych.

Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika
nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia jak
niżej.
Punkt 9.2 ppkt 12 OPZ otrzymuje brzmienie:
„12) Dodatkowe porty: 1 port RJ-45 dedykowany
dla interfejsu zdalnego zarządzania, minimum
5 portów USB (min. 2 z przodu, 2 z tyłu, 1
wewnątrz serwera), w tym min. 2 porty USB
3.0.”
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Treść pytania
Z wyjaśnień z dnia 22 maja 2018 wynika, że
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje
oprogramowania standardowego dla wszystkich
środowisk dostarczanych w ramach budowy systemu.
Środowiska Dev2, Testowe i Pre-produkcyjne zostaną
zlokalizowane na zasobach sprzętowych udostępnionych
przez Zamawiającego. Zamawiający dysponuje na ten
cel środowiskiem wirtualizacyjnym i odpowiednimi
zasobami.
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji
oprogramowania do wirtualizacji oraz systemów
operacyjnych dla środowiska Dev2, Testowego i Preprodukcyjnego w ramach dostarczania licencji
oprogramowania standardowego dla tych środowisk?

Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji
oprogramowania do wirtualizacji oraz systemów
operacyjnych dla środowiska Dev2, Testowego i
Pre-produkcyjnego w ramach dostarczania
licencji oprogramowania standardowego dla tych
środowisk.

W związku z wprowadzeniem istotnej modyfikacji SIWZ w pkt. 6 w tabeli powyżej,
Zamawiający zmienia termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert to: 13 czerwca 2018 r. godz. 11:00.
Ujednolicone wersje dokumentów, obejmujące wprowadzone powyżej zmiany, zostaną
udostępnione na stronie, na której udostępniono SIWZ.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
PAWEŁ ROLEK
RADCA PREZESA
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 00
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Administracyjno - Finansowe
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