Radzymin, 30.11.2010r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-11POIG/2010, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:
Pytanie:
W związku z postępowaniem przetargowym nr PN-11 na szkolenia z zakresu obsługi komputera
i Internetu proszę o sprecyzowanie sposobu wyliczenia ceny – rozdział IX SIWZ - za ww. usługę.
Przedstawiona w rozdziale IX metoda nie w pełni odnosi się do treści załącznika nr 1 – opis
przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 3 – formularza ofertowego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oferent powinien wypełniając formularz ofertowy uwzględnić treść
opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym oferta cenowa powinna dotyczyć 300 osobodni
szkoleniowych (75 osób x 4 dni szkoleniowe).

Radzymin, 26.11.2010r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-11POIG/2010, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:
Pytanie:
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż " dopuszcza
możliwość wykorzystania przez uczestników w trakcie szkolenia użyczonego przez
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Zamawiającego sprzętu uczestnikom szkolenia - za zgodą uczestników szkolenia". Co
dokładnie zamawiający przez to rozumie, czy wykonawca musi uzyskać najpierw zgodę od
uczestników szkolenia na pracę na sprzęcie komputerowym udostępnionym przez
Zamawiającego? I na jakich warunkach i zasadach Zamawiający użyczy uczestnikom
szkolenia sprzęt komputerowy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ramach projektu uczestnicy otrzymują na podstawie umów
użyczenia m.in. sprzęt komputerowy - notebooki, umożliwiający korzystanie z sieci Internet
w miejscu zamieszkania.
W związku z powyższym Zamawiający nie może zobowiązać uczestników projektu do
korzystania z użyczonego sprzętu podczas szkoleń. Wykonawca powinien zapewnić
uczestnikom szkolenia sprzęt umożliwiający jego przeprowadzenie. Uczestnik szkolenia, na
własną odpowiedzialność, może uczestniczyć w szkoleniu korzystając ze sprzętu użyczonego
przez Zamawiającego.
Radzymin, 15 listopada 2010 r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-10POIG/2010, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przekazane w dniu 12
listopada br.:

1. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie zapisu, że płatności abonamentowe będą realizowane z góry w każdym
miesiącu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ – „wynagrodzenie
Wykonawcy płatne będzie z góry na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Jako
dzień – termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Płatność za
fakturę powinna zostać uregulowana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.”
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2. Pytanie:
Prosimy o doprecyzowanie zapisu dot. korekt. Wyjaśniamy, że Zamawiający nie ponosi skutków
korekty nieprawidłowo wystawionej faktury jeżeli np. należność została niewłaściwie wyliczona
na fakturze co spowodowało jej korektę, ale Zamawiający ma obowiązek uregulowania należności
właściwie wyliczonej, a w takiej sytuacji wykonawca nie może obciążyć odsetkami.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmian do treści załącznika nr 2 do SIWZ – istotne
postanowienia umowy – w punkcie dotyczącym korekt. Podstawą płatności jest prawidłowo
wystawiona faktura VAT.
3. Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu dopiero w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia
świadczenia usług ma nastąpić podpisanie protokołu odbioru? W naszej ocenie to stanowczo
za późno, protokół powinien być sporządzony w chwili przekazania lub ewentualnie instalacji
sprzętu. Od daty uruchomienia usługi Zamawiający korzysta ze sprzętu formalnie należącego
do Wykonawcy i to wykonawca ponosi ryzyko jego uszkodzenia lub utraty. Czy to oznacza
ze Zamawiający tak naprawdę chciałby testować sprzęt przez 30 dni i dopiero potem
podpisać protokół odbioru?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż protokół odbioru będzie podpisywany niezwłocznie w przypadku
dostarczenia sprzętu oraz potwierdzenia iż pozwala on na dostarczenie sygnału
internetowego o pożądanej jakości. W skazany termin 30 dni to termin maksymalny w jakim
Wykonawca ma dostarczyć sprzęt zapewniający korzystanie z sieci Internet o jakości
wskazanej w SIWZ.
4. Pytanie:
Wnosimy o modyfikację zapisu dot. gwarancji na sprzęt. Wyjaśniamy, że warunki gwarancji
określa producent sprzętu a termin ten odpowiada okresowi od podpisania protokołu
odbioru do zakończenia umowy.

Związku z powyższym prosimy o uznanie gwarancji
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producentów urządzeń dostarczonych w ramach umowy oraz wszelkich procedur
wynikających z kart gwarancyjnych załączanych do tychże urządzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż zapisy dotyczące gwarancji na sprzęt nie
wymagają modyfikacji ponieważ są tożsame z treścią uwag:
„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt peryferyjny służący do odbioru
sygnału Internetu szerokopasmowego, na okres do 31 grudnia 2012 r. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.”
5. Pytanie:
Prosimy o doprecyzowanie o jakich szkoleniach mowa w załączniku nr 2?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w ramach projektu realizowane będą szkolenia dla osób, które
będą korzystać z sieci Internet. W przypadku gdy podczas szkoleń będzie wykorzystywany
sprzęt do odbioru Internetu zakupiony w ramach niniejszego postępowania Zamawiający
zastrzega prawo do przekazania takiego sprzętu do odbioru Internetu, który będzie można
wykorzystać podczas szkoleń.
6. Pytanie:
Prosimy o wydłużenie terminu usuwania awarii. Naszym zdaniem Zamawiający podaje zbyt
krótki termin zwłaszcza że może to wiązać się z koniecznością dojazdu do użytkownika
dlatego proponujemy 72 godziny.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu usuwania awarii do 72 godzin od
momentu zgłoszenia.
7. Pytanie:
Prosimy o modyfikację zapisu dot. zmian do umowy przewidywanych przez Zamawiającego.
Naszym zdaniem dotyczą praktycznie wszystkich istotnych elementów umowy, terminu, jej
zawarcia, ilości odbiorców, możliwości zawieszenia wykonywania umowy gdy Zamawiający
nie będzie miał środków finansowych lub odbiorcy będą mieli dostęp do bezpłatnego
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Internetu itp. Naszym zdaniem to całkowicie nie od przyjęcia bo oznacza to że wszystko
może się zmienić, Wykonawca nie jest w stanie sensownie przygotować i wycenić ofertę?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 ustawy PZP, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 jest nieważna. Tym samym, Zamawiający nie znajduje
przyczyn dla których powinien zrezygnować ze skorzystania możliwości jakie dają obecnie
obowiązujące przepisy prawa dotyczące postępowań przetargowych i możliwości
zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Należy podkreślić iż Zamawiający precyzyjnie
określa warunki postępowania, ale jednocześnie wprowadza zapisy pozwalające na
wprowadzenie zmian w u mowie w przypadku zdarzeń które mogą nastąpić w trakcie
realizacji umowy.
8. Pytanie:
Prosimy o dodanie zapisu że świadczenie usług odbywa się w oparciu o regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych i zgodnie z aktualnym zasięgiem Wykonawcy. W
naszej ocenie regulamin i cennik Wykonawcy powinny mieć zastosowanie w przypadkach
określonych w umowie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości aby regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych Wykonawcy i aktualny cennik Wykonawcy był załącznikiem do umowy.
9. Pytanie:
Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wysyłania przedstawiciela serwisu do siedziby
Zamawiającego w celu zdiagnozowania i naprawienia błędu na miejscu. Czy Zamawiający
dopuszcza sytuację że w razie konieczności Wykonawca na czas diagnozy usterki/błędu
zapewni modem zastępczy?
Odpowiedź:
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Zamawiający przypomina iż zgodnie zapisami załącznika nr 2 do SIWZ: „W przypadku braku
możliwości naprawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego sprzętu
umożliwiającego utrzymanie ciągłości sygnału Internetu szerokopasmowego. W takich
przypadkach Wykonawca transportuje uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko.”
10. Pytanie:
Prosimy o modyfikację zapisu o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia i
dopuszczenie możliwości dostarczenia sygnału po przekroczeniu limitu do 64Kbit/s.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości dostarczania sygnału o prędkości 64
Kbit/s.
11. Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług
których dostarczenia wymaga SIWZ? Informujemy, iż wewnętrzne procedury Wykonawcy
wymagają oddzielnych pisemnych zleceń aktywacji tychże usług podpisanych przez
zlecającego w tym przypadku Zamawiającego. Jednocześnie wnosimy o wyrażenie zgody na
udostępnienie wykonawcy wybranemu w wyniku tego postępowania dokumentów
formalnych Zamawiającego (NIP, REGON, KRS lub Statut) oraz osób upoważnionych do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (dowód osobisty). Informujemy iż
procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych dokumentów do
podpisanych druków umów, dla zachowania ich ważności. Brak zgody

na niniejsze

uniemożliwi zawarcie umowy każdemu Wykonawcy a zatem uczyni udział w niniejszym
postępowaniu bezcelowym jeżeli nie będzie można w jego konsekwencji zawrzeć umowy
wiążącej obu stron.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na podpisywanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, które
są wymagane wewnętrznymi przepisami Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane i dokumenty, które
pozwolą na zawarcie ważnej umowy.
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