Warszawa 09.04.2019 r.
Pytania dotyczące zapytania ofertowego opublikowanego dnia 01.04.2019
dotyczącego usługi kolokacji wraz z łączami dostępowymi (Usługa) na
potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera
Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych
Oświatowych (KSDO)”
1. Zamawiający w WYMAGANIACH PARAMETRÓW DLA KAŻDEGO Z
CENTRUM DANYCH w pkt. 9 określa wymaganie:
„Udostępnienie autoryzowanym użytkownikom w trybie on-line, podstawowych
danych środowiskowych realizowanych usług związanych z funkcjonowaniem
serwerowni, pochodzących z systemów automatyki takich jak np. BMS, HVAC,
SCADA”
Czy Zamawiający dopuszcza dostęp do raportów pracy środowiska „na żądanie”? Polityka
bezpieczeństwa ośrodka może nie dopuszczać ingerencji i wglądu osób trzecich w systemy
zarządzania Infrastrukturą Data Center przez osoby z zewnątrz.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść ppkt 9 na:
9. Udostępnienie autoryzowanym użytkownikom w trybie on-line, podstawowych danych
środowiskowych realizowanych usług związanych z funkcjonowaniem serwerowni,
pochodzących z systemów automatyki takich jak np. BMS, HVAC, SCADA lub udostępnienie
ich w czasie nie dłuższym niż 2 godziny robocze od momentu wystąpienia Zamawiającego z
prośbą o udostępnienie w/w danych środowiskowych.

2. Wykonawca wnosi o ustalenie sztywnego terminu płatności 30 dni od dnia
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany etap, czy też w inny sposób
przewidziany umową. W obecnym brzmieniu Zapytania ofertowego, termin płatności
jest wskazany w sposób generujący ryzyko po stronie Wykonawcy – Zamawiający
wskazuje bowiem w sposób bardzo nieostry, że terminy płatności „mogą ulegać
opóźnieniom” oraz są uzależnione od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego
środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na
etapie, w którym uczestniczył Wykonawca. Zapłata wynagrodzenia w określonym
terminie jest istotne w zakresie płynności finansowej po stronie Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił w zapytaniu i dalej przyjmie w umowie termin płatności
jako do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury.
Zastrzeżenie możliwości opóźnienia dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji nieterminowego
wpływu środków pochodzących z dofinansowania, przeznaczonych na pokrycie wydatków
związanych realizacją projektu w etapie, w którego realizacji uczestniczy Wykonawca. W
przypadku takiego opóźnienia wynagrodzenie zostanie zapłacone nie później niż w
kolejnym dniu roboczym po wpływie środków pochodzących z dofinansowania na rachunek
Zamawiającego.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany cen prądu w trakcie trwania umowy ze względu
na podwyżki cen prądu u operatora?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zmiany cen prądu.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dn.
15.04.2019r?
ODPOWIEDŹ: W związku ze złożonymi do Zamawiającego pytaniami dotyczącymi
niniejszego zapytania, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 16.04.2019 godz.
12.30. Pozostałe warunki składania ofert pozostają bez zmian zgodnie z pkt V zapytania
ofertowego.

5. Czy Zamawiający dopuszcza jednorazową zmianę lokalizacji świadczonej usługi w
obrębie miasta Katowice, która to będzie uzgodniona z Zamawiającym i nie obniży
parametrów jakościowych świadczonych usług? Fizyczna relokacja sprzętu i zmiana
zakończeń transmisji będzie wykonana na nasz koszt Wykonawcy w uzgodnionym
wcześniej z Zamawiającym terminie.
ODPOWIEDŹ: Tak, w przypadku kiedy wszystkie koszty poniesie Wykonawca, Zamawiający
dopuszcza taką możliwość, natomiast należy podkreślić również, że realokacja nie może
mieć wpływu na jakość świadczonych usług, ich parametry i wymogi SLA określone w
niniejszym zapytaniu.

