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Bolków, dnia 12 kwietnia 2018 roku

- Uczestnicy postępowania przetargowego Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni
zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
W dniu 10 kwietnia 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania (2):
1. Opisane w SIWZ i we wzorze umowy warunki gwarancji są bezwarunkowe i
obejmują cały przedmiot umowy. Jednocześnie Wykonawca ma obowiązek
dostarczenia kart gwarancyjnych producenta zainstalowanego sprzętu. Minimalny
wymagany okres gwarancji wynosić ma 5 lat, maksymalny 10 lat. Zgodnie z danymi
producentów wysoko zaawansowanych urządzeń występujących w projekcie zadania,
niektóre elementy ulegają zużyciu eksploatacyjnemu i nie ma możliwości zakupu tych
urządzeń z 10 letnią gwarancją producenta, nawet za dodatkową dopłatą. Szczególnie
dotyczy to akumulatorów w urządzeniu UPS, mechaniki kamer obrotowych, źródeł
światła (nawet LED), elementów mechanicznych klawiatur, ekranów monitorów.
Pytanie: czy w przypadku zużycia tego typu ww. elementów Wykonawca ma zakupić
i wymienić na swój koszt zużyte urządzenie, czy też koszt zakupu pokryje
Zamawiający (Operator Systemu) ?
2. W tabeli na stronie 9 opisu systemu monitoringu podano wymagana ilość urządzeń
UPS = 4. Na rysunku szafy pokazano 1 UPS, w przedmiarze pokazano 1 UPS.
Prosimy o jednoznaczne określenie ilości wymaganych urządzeń UPS.
3. W celu zapewnienia poprawnej pracy systemów konieczne jest przeprowadzenie
okresowych czynności konserwacyjnych, np. okresowe pomiary elektryczne,
okresowe czyszczenie optyki kamer z częściową rozbiórką kamery, okresowe
czyszczenie kloszy opraw również wewnątrz. Czy Zamawiający (Operator)
przewiduje zawarcie umów konserwacyjnych w trakcie trwania gwarancji? Jeśli nie,
to czy Wykonawca ma doliczyć te koszty do oferty do każdej pozycji lub czy pokazać
te koszty jako odrębną pozycję?
Odpowiadając na powyższe Zamawiający informuje:
Ad.1) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres od 5 do 10 lat na
wszystko, również na zainstalowane urządzenia. Zatem jeśli okres gwarancji
producenta jest krótszy, wówczas w pozostałym okresie gwarancji i rękojmi
zaproponowanym przez Wykonawcę obowiązki i koszty obsługi gwarancyjnej
spoczywają na Wykonawcy zadania.
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Ad. 2) Należy przyjąć 1 szt. urządzenia UPS.
Ad.3) Jeśli konserwacja jakichkolwiek urządzeń jest wymagana przez ich
producenta, koszty tej konserwacji ponosi Wykonawca w całym okresie
gwarancji. Koszty te należy ująć wycenie oferty.
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