Nowa Sól, 13.11.2019r.

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem z dnia 08.11.2019r. na naprawę
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności
bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych położonych na terenie Nowosolskiego
Obszaru Funkcjonalnego:
1. SERWER I SYSTEM
Zał1 do Um – Opis SDIP_0 I. 4. 2) dostawa, montaż i konfiguracja dedykowanych serwerów.
Zamawiający dopuszcza działanie SDIP bez serwera, dane przechowywane w tzw. „chmurze”.
Abonament za okres gwarancji (24 miesięcy) ponosi wykonawca.
Umowa SDIP_0 § 1 Punkt 2. Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja dedykowanych serwerów
wraz z zestawem komputerowym.
Zał1 do Um – Opis SDIP_0 Oprogramowanie SDIP powinno być zainstalowane na serwerze w
miejscu wskazanym przez zamawiającego tj. w zajezdni autobusowej przy ul. Wielkopolskiej 23 w
Nowej Soli lub w inny sposób bez użycia serwera np. w tzw. „chmurze”.
Wykonawca prosi o ujednolicenie i dookreślenie zapisów. W obecnej formie zamawiający
może otrzymać nieporównywalne ze sobą oferty.
Z jednej strony dopuszczony jest wynajem systemu, z drugiej zakup systemu wraz ze sprzętem
IT. W opinii wykonawcy przy obecnych zapisach zamawiający w pierwszym rozwiązaniu po
24 miesiącach pozostaje bez sprzętu IT oraz systemu SDIP. W drugim przypadku po stronie
zamawiającego infrastruktura i system zostają na własność. W związku z powyższym przetarg
dopuszcza dwa nieporównywalne ze sobą rozwiązania. Niezbędne jest ujednolicenie
wymagań, gdyż w tym momencie zamówienie jest niezgodne z prawem zamówień publicznych,
które wymaga jednoznacznego, nie budzącego wątpliwości opisu przedmiotu zamówienia.
Rekomendujemy zmianę zapisów i dopuszczenie jedynie zakupu systemu wraz z
infrastrukturą, dzięki czemu zamawiający będzie posiadaczem systemu i infrastruktury,
które będzie funkcjonowała przez wiele lat.
Odp. Postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu
o zamówieniu nr 03/11/2019 zmienia się zapis z „zamówienia dekretowego” na „zamówienia
sektorowego”.
Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Umowie nr
ZP.03.11.2019.
Wykonawca, który dostarcza sprzęt IT może wykorzystać obecny sprzęt który jest na stanie spółki
(serwer, komputery).
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