Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
Jasna 2/4
00-013 Warszawa

Warszawa, dn. 9 września 2016.
Adm-290/495/16
WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „System do obsługi BMS – modernizacja
sprzętowa i oprogramowanie” SPRAWA – WSA-ZP-10/2016 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn zm.) – udziela
wyjaśnień do złożonych zapytań treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 1
Czy Inwestor dopuszcza oprogramowanie inne niż GENESIS 64 zachowujące tożsamą funkcjonalność ?
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający dopuszcza inne oprogramowanie.
Pytanie nr 2
Czy Inwestor dysponuje aplikacjami źródłowymi do sterowników DX i TC?
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający nie dysponuje aplikacjami źródłowymi.
Pytanie nr 3
Czy Inwestor dysponuje źródłami konfiguracji sterowników sieciowych NCM?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie dysponuje źródłami konfiguracji sterowników.
Pytanie nr 4
Czy system Metasys jest w wersji Development, czy Runtime?
Odpowiedź na pytanie 4
System jest w wersji Metasys PMI (WS-SWOPMI-6C), wersja 12.04. – zostało to opisane w załączniku nr 9
strona 5.
Pytanie nr 5
Demontaż jakich sterowników/szaf został przewidziany w punkcie 1.8? Jaka jest ilość tych urządzeń? Jaką
pełnią rolę?
Odpowiedź na pytanie 5
Wykonawca zobowiązany jest zdemontować procesory sieciowe NCM wraz z szafą w której są one
zainstalowane.
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Pytanie nr 6
Proszę o wyjaśnienie punktu 2.1. Czy przewiduje się demontaż sterowników NCM oraz zakazuje instalacji ich
funkcjonalnego odpowiednika? Jeżeli tak, to jaki element ma przejąć funkcjonalność procesów obecnie
realizowanych w NCM (7 procesów)?
Odpowiedź na pytanie 6
Wykonawca zobowiązany jest zdemontować procesory sieciowe NCM i szafę w której są one zainstalowane,
należy to zaprojektować. Wymagania zostały określone w załączniku nr 9 pkt 2.
Pytanie nr 7
Wymóg 2.10 określa możliwość przeprowadzania testów nowego systemu TYLKO poza godzinami pracy, czy
RÓWNIEŻ poza godzinami pracy?
Odpowiedź na pytanie 7
System musi być sprawny i dostępny dla obsługi w godzinach pracy Zamawiającego. Wszelkie prace
wyłączające możliwość zdalnej obsługi (aktualna wizualizacja BMS) zarządzanych instalacji należy wykonywać
poza godzinami pracy Zamawiającego. Godziny pracy Zamawiającego zostały określone w pkt 1 SIWZ.
Pytanie nr 8
Jakiego typu funkcjonalności są przewidywane w ramach punktu 2.12 (50 roboczogodzin)?. W jakim czasie
planowane jest ich wykorzystanie? Czy wykorzystanie przez Inwestora tych 50 godzin warunkuje odbiór
Inwestycji?
Odpowiedź na pytanie 8
Wykonanie dodatkowych prac o których mowa w pkt 2.12, zostanie zlecone dodatkowym zleceniem w trybie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, opisanym w pkt. 9 SIWZ. Wykonanie tych prac nie
warunkuje odbioru przedmiotu umowy.
Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie
przedłuża terminu składania ofert.
/-/
Dyrektor WSA w Warszawie
Wojciech Kitka
(podpis na oryginale)
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