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                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: „Dostawę, 
montaż i uruchomienie systemów rejestracji czasu pracy w Sądzie Okręgowym  
w Siedlcach i Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim w ramach remontu istniejących  
w budynkach sądów Systemów Kontroli Dostępu.” 

 

Działając na podstawie Rozdziału VI ust. 4 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający 
udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań, które zostały 
zacytowane poniżej: 

 

➢ Pytanie 1: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonych przez Zamawiającego 
stanowiskach komputerowych/ maszynach wirtualnych w celu instalacji i konfiguracji 
oprogramowania zarządzającego systemem RCP, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej 
zgody na takie połączenie np. z wykorzystaniem aplikacji typu TeamViewer (licencja w zakresie 
Wykonawcy)?” 

 

✓ Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonych przez Zamawiającego 
stanowiskach komputerowych/ maszynach wirtualnych w celu instalacji i konfiguracji 
oprogramowania zarządzającego systemem RCP, przy udzieleniu przez Zamawiającego 
każdorazowej zgody na takie połączenie. 

 

➢ Pytanie 2: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego 
stanowisku komputerowym/ maszynie wirtualnej w celu wykonania testów integracji z instancją 
testową systemu ZSRK, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie 
np. z wykorzystaniem aplikacji typu TeamViewer (licencja w zakresie Wykonawcy) i w czasie trwania 
testów Zamawiający zapewni dostęp sieciowy do punktów dostępowych (endpoints) środowiska 
testowego ZSRK ?” 

 

✓ Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego 
stanowisku komputerowym/ maszynie wirtualnej w celu wykonania testów integracji  
z instancją testową systemu ZSRK, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej 
zgody na takie połączenie. W czasie trwania testów Zamawiający zapewni dostęp sieciowy 
do punktów dostępowych (endpoints) środowiska testowego ZSRK. 



 

➢ Pytanie 3 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego 
stanowisku komputerowym/maszynie wirtualnej w celu wykonania analizy zgłoszenia serwisowego, 
przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie połączenie np. z wykorzystaniem 
aplikacji typu TeamViewer (licencja w zakresie Wykonawcy)?.” 

 

✓ Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej pracy na wyznaczonym przez Zamawiającego 
stanowisku komputerowym/maszynie wirtualnej w celu wykonania analizy zgłoszenia 
serwisowego, przy udzieleniu przez Zamawiającego każdorazowej zgody na takie 
połączenie. 

 

➢ Pytanie 4 

„Czy Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w formie zdalnej?”  

 

✓ Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szkolenia zdalne pracowników w wyznaczonych przez 
Zamawiającego terminach. Dla administratorów i użytkowników należy przeprowadzić 
osobne szkolenia. 

 

➢ Pytanie 5 

„Prosimy o informację czy budynki w których realizowane będą prace instalacyjne objęte są ochroną 
konserwatorską ?” 

 

✓ Odpowiedź:  

Budynki w których realizowane będą prace instalacyjne nie są objęte ochroną 
konserwatorską. 

 

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
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