NZ.273.293.2015.AMA

Kraków, dnia 04.12.2015 r.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.:
Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL - tablica wyników wraz
z konstrukcją przenośną. Numer sprawy: NZ.273.293.2015.AMA.

Wg rozdzielnika

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.
PYTANIA
1.
Czy Zamawiający wymaga zainstalowania czujnika oświetlenia, który w połączeniu z
systemem sterowania ekranem LED będzie dostosowywał jasność ekranu do warunków
oświetlenia (pozwoli to uniknąć oślepiania oraz zredukuje pobór energii elektrycznej)?
TAK – czujnik poziomu oświetlenia jest wymagany.
2.
Czy Zamawiający wymaga, aby producent oprogramowania oraz telebimu, firma
instalująca i serwisująca posiadały ISO9001 oraz ISO 14001 celem zapewnienia najwyŜszej
jakości usług?
NIE
3.
Czy w związku z wysokimi wymaganiami dot. parametrów technicznych telebimu,
Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 oraz deklaracji
zgodności CE, w celu potwierdzenia spełnienia norm jakościowych?
Dokumenty i oświadczenia wymagane do oferty zostały określone w Części IV SIWZ.
4.
Czy Zamawiający wymaga, aby – celem usprawnienia usług serwisowych – producent
telebimów oraz oprogramowania posiadał internetowy system obsługi zgłoszeń, pozwalający
na:
·
uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie waŜności
gwarancji
·
uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeŜeli jest wytworzony przez
oferenta
·
podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów
·
podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów,
zaświadczeń
·
uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji
·
powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. email) o podjętych
czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia
usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych
czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)
·
moŜliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania
dołączonego do sprzętu
·
moŜliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu
·
zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego
·
śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do
jego zamknięcia
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NIE – nie potrzebujemy dedykowanego systemu obsługi zgłoszeń, ale nie mam
nic przeciwko jeśli takowy będzie - w większości przypadków wystarcza kontakt
telefoniczny i mailowy.
5.
Czy Zamawiający wymaga udostępnienia loginu i hasła do systemu serwisowego,
celem zweryfikowania jego jakości?
NIE

Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
1x Strona internetowa ZIS
1 x a/a
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