WIZP.271.13.1.2014

Kościerzyna, dnia 20.05.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 207.000 euro na świadczenie usług dostępu do internetu dla 40 gospodarstw
domowych i 7 jednostek publicznych – beneficjentów projektu „RÓWN@ SZANSA –
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w każdej z wymienionych 7 jednostek
publicznych jest zainstalowana telefoniczna linia analogowa, na której można zainstalować usługę dostępu do
sieci Internet? Jeśli tak, prosimy o podanie numerów w celu sprawdzenia możliwości technicznych.
Zamawiający informuje, że w wymienionych w SIWZ jednostkach publicznych zainstalowane są
telefoniczne linie analogowe, niektóre z nich wykorzystywane są już na usługi dostępu do sieci Internet.
Poniżej zestawienie linii, na których nie są świadczone usługi dostępu do Internetu:
 Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna) - 58 686-33-70;
 Zespół Szkół Publicznych nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 1, 83-400
Kościerzyna) - 58 686-34-32;
 Zespół Szkół Publicznych nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1, ul. Marii SkłodowskiejCurie 19 83-400 Kościerzyna) - 58 686-70-20.
2. Zamawiający w postępowaniu na świadczenie usług dostępu do Internetu dopuszcza stosowanie technologii
mobilnej. Wykonawca informuje, iż sieć bezprzewodowa nie jest w stanie zapewnić tzw. minimalnych
parametrów wobec uzależnienia od warunków zewnętrznych, tzn. zasięgu sieci operatora, obciążenia sieci
ilością pracujących użytkowników czy też mocy stacji nadawczo-odbiorczych itd. Zwracamy się z zapytaniem,
czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że wymagana prędkość dostępów
do Internetu może być niższa w miejscach, w których nie ma możliwości technicznych zapewnienia parametrów
prędkości zapisanych obecnie w SIWZ?
Zamawiający informuje, że w lokalizacjach, w których nie będzie możliwości technicznych zapewnienia
parametrów prędkości dostępu do Internetu określonych w SIWZ dopuszcza możliwość zmniejszenia
tych parametrów o 30%, natomiast liczba tych lokalizacji nie może przekroczyć 4 szt.
3. Proszę o wyjaśnienie treści SWIZ Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia.
"Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy i zainstaluje w jednostkach publicznych 7 szt. routerów
kompatybilnych z oferowaną usługą niezbędnych do obsługi 98 szt. komputerów. Minimalne parametry
routerów:
- Porty LAN 4x 10/100/1000BaseT (RJ45),
- Port WAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45),
- konfiguracja przez przeglądarkę internetową,
- obsługa sieci bezprzewodowej WirelessLAN IEEE 802.11n/g/b,
- 3 anteny (okręcane)"
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Nasze zapytanie odnośnie w/w wymiennego tekstu:
Co w przypadku gdy w/w specyfikacja routera będzie niekompatybilna z dostarczoną usługą. Specyfikacja
routera zawarta w SWIZ nie obsługuje wszystkich najczęściej używanych możliwości dostarczenia łącza
szerokopasmowego.
Wykonawca w ramach zamówienia powinien dostarczyć usługę dostępu do Internetu oraz router
zgodnie z SIWZ. Wykonawca w celu podłączenia usługi dostępu do Internetu może zainstalować
dodatkowe urządzenia (modemy, routery itp.) umożliwiające świadczenie tej usługi, a następnie
podłączyć Internet do routera opisanego w SIWZ, który będzie udostępnił Internet w pracowniach
komputerowych.
4. W jednej ze wskazanych lokalizacji brakuje nr domu. Proszę o uzupełnienie, 39/2014/WR , Zofii Nałkowskiej,
83-400 Kościerzyna.
Zamawiający uzupełnia adres beneficjenta - ul. Zofii Nałkowskiej 1, 83-400 Kościerzyna.
5. Wzór umowy § 3 ust. 1 przewiduje termin płatności faktury liczony od daty jej doręczenia a nie od daty jej
wystawienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę tych zapisów?
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 3 ust. 1 wzoru umowy.
6. Wzór umowy § 6 ust. 4 pkt 2 b oraz § 10 przewidują możliwość odstąpienia od umowy. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wykreślenie w § 6 ust. 4 pkt 2 lit b oraz w § 10 ustępu 4?
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie we wzorze umowy § 6 ust. 4 pkt 2 lit b oraz w § 10
ustępu 4.
7. Wzór umowy § 9 ust. 1 lit. c i ust. 2 przewidują karę umowną za odstąpienie od umowy. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wykreślenie tych zapisów?
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie we wzorze umowy § 9 ust. 1 lit. c i ust. 2.
8. Wzór umowy § 9 przewiduje kary umowne bez określenia łącznej górnej ich granicy. Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na dodanie w § 9 kolejnego ustępu w brzmieniu :”Łączna wysokość wszystkich kar umownych do zapłaty
których może być zobowiązany wykonawca nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.”?
Zamawiający zmienia we wzorze umowy § 9 poprzez dodanie kolejnego ustępu 4 o treści:
„4. Łączna wysokość wszystkich kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany
wykonawca, nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.”
9. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 30.05.2014. Dodatkowy czas jest niezbędny dla
wykonawców do uzyskania pełnych informacji o lokalizacjach i osobach kontaktowych po stronie beneficjentów
oraz na podstawie tych danych sprawdzeniu możliwości technicznych świadczenia usług zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia
27.05.2014r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2014r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
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