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Pismo: OP 341/2/2010/3

Dubeninki dnia: 2010-02-26

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-02-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony, na:
"Świadczenie usług dostępu do internetu dla 30 użytkowników”,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) zwracamy się o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU DLA
30 GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY DUBENINKI”
Pytanie 1
Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w specyfikacji
technicznej, w dodatkowych warunkach: "nie dopuszcza się pogorszenia parametrów
transmisji danych przy połączeniach z Internetem za wyjątkiem działania "siły wyższej" lub
przekroczenia założonego miesięcznie limitu transmisji danych.
Pytanie 2
Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ze specyfikacji
technicznej zapisu o minimalnym download i minimalnym upload?
Pytanie 3
Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w specyfikacji
technicznej zapisu o blokadzie dodatkowych usług typu SMS, połączenia głosowe
realizowanych na aktywnych kartach?
Pytanie 4
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"Wykonawca jest zobowiązany umieścić w treści faktury pełną nazwę zamówienia,
stanowiącego część niniejszej umowy."
Wykonawca dopytuje, czy wystarczy umieszczenie na fakturze numeru umowy?
Pytanie 5
"Wykonawca będzie następnie wystawiał faktury w okresach miesięcznych za wykonany
przedmiot zamówienia, po zakończeniu każdego miesiąca"
Wykonawca prosi o dopisanie w punkcie , że abonamenty są płatne z góry.
Pytanie 6
"Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za dostarczenie
przedmiotu umowy wymienionego w par.1 terminie 21 dni od daty doręczenia faktury
zawierającej numer niniejszej umowy" Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę
na zmianę zapisu na "w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury"?
Pytanie 7
Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących gwarancji sprzętu, polegających na
skróceniu czasu gwarancji do 24 miesięcy i dopisaniu, że gwarancja będzie realizowana
zgodnie ze standardami podanymi przez producenta.
Wykonawca zwraca uwagę, że realizacja gwarancji według zasad opisanych w SIWZ
wymaga uzyskania niestandardowych warunków od producenta sprzętu, co podraża ofertę i
wymaga dłuższego czasu na jej przygotowanie - czas na uzyskanie zgody od producenta na
zmienione warunki.
Przygotowanie oferty pod niestandardowe wymogi określone w przetargu przez
Zamawiającego wymaga dłuższego czasu na opracowanie.
Mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania liczymy na przedłużenie terminu
składania ofert o 7 dni, do 09.02.2010 co umożliwi wykonawcom poprawne przygotowanie
oferty.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1 Zamawiający dopuszcza czasowe pogorszenie parametrów transmisji danych w
przypadku działania „siły wyższej” lub przekroczenia założonego miesięcznie limitu
transmisji danych.
Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie tylko numeru umowy.
Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza płatności z góry.
Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
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Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający musi mieć pewność, że
dostarczony sprzęt będzie działał przez okres 36 m-cy. Nie musi to być gwarancja producenta,
może to być gwarancja dostawcy, która zapewni naprawę lub wymianę na sprawne
urządzenie w okresie 36 m-cy.
Uwzględniając charakter wprowadzonych zmian w zakresie postanowień SIWZ, które nie
skutkują koniecznością wprowadzania zmian w ofertach, Zamawiający nie przewiduje
przesunięcia terminu składania ofert.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcono
na stronie internetowej www.dubeninki.pl.
Zamawiający
Ryszard Zieliński
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