Błonie, dnia 09.03.2012 r.

WZP.271.5.2012

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz
dostarczenie i instalacja urządzeń/zestawów umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi
dostępowej dla 160 stanowisk komputerowych w ramach Projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Błonie” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela
wyjaśnień do pytań następującej treści:
Pytanie nr 1
Prosimy o wskazanie lokalizacji - dokładnych adresów, w których ma być świadczona usługa
dostępu do Internetu. Wyjaśniamy, że bez sprawdzenia warunków technicznych Wykonawca nie
wie czy ma możliwości techniczne, aby świadczyć usługi dostępu do Internetu.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający załączył do SIWZ listę lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu – eInclusion w Gminie Błonie” (załącznik nr 1 i 2
do SIWZ) zawierającą adresy, w których ma być świadczona usługa dostępu do Internetu (nazwa
miejscowości i ulica lub nazwa miejscowości – jeśli ulica nie występuje).
Podanie do publicznej wiadomości bardziej szczegółowych danych nie jest możliwe z uwagi na
ochronę danych osobowych.
Pytanie nr 2
Prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert o 5 dni w związku z koniecznością sprawdzenia
warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do Internetu.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający w dniu 07.03.2012 r. w Modyfikacji treści SIWZ oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
zamieszczonych na stronie internetowej przedłużył termin składania ofert.
Nowym terminem składania jest dzień 14.03.2012 r. do godz. 11:00
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Pytanie nr 3
Prosimy o wydłużenie terminu podłączenia beneficjentów ostatecznych z 25 do 50 dni od daty
podpisania umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający podtrzymuje 25-dniowy termin dostarczenia, instalacji i konfiguracji urządzeń
zapewniających dostęp do Internetu dla 160 stanowisk komputerowych – Beneficjentów Ostatecznych
Projektu z uwagi na wiążące go terminy, które wynikają z harmonogramu realizacji Projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pytanie nr 4
Wnosimy o modyfikację SIWZ dot. przepustowości dostępu do sieci Internet i rezygnację z
wymogu zapewnienia minimalnej przepustowości dostępu do sieci Internet. Proponujemy zapis
siwz: „Wykonawca zapewni prędkość przesyłania danych transfer do komputera (down) 2048
kbit/s , transfer od komputera (up) 256 kbit/s, przy czym prędkość przesyłania danych będzie
uzależniona od modemu, zasięgu sieci operatora, obciążenia siły nadawczej, siły odbieranego
sygnału, warunków atmosferycznych z wyłączeniem niesprzyjających warunków
atmosferycznych i chwilowych zajętości sieci”.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację SIWZ.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej usługa dostępu do Internetu
świadczona w ramach działania 8.3 POIG powinna mieć parametry pozwalające na możliwość
korzystania z zaawansowanych technologicznie aplikacji internetowych wymagających wyższych
przepływności łączy.
Pytanie nr 5
Odnośnie postanowień zawartych w §9 umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie
wysokości wskazanych tam kar umownych o połowę?
Kary umowne określone w wysokości wskazanej w § 9 umowy są zdaniem Wykonawcy – uznane
w każdym wypadku za kary rażąco wygórowane. Zgodnie bowiem z treścią art. 484 § 2 k.c.
„Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary
umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.” Wysoki poziom
kar umownych za np. usuniecie awarie zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu
ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia o połowę wysokości kar umownych wskazanych w §9
umowy, ponieważ nie uważa aby zaproponowana kara umowna była rażąco wygórowana.
Zaproponowane kary umowne są proporcjonalne do wartości i przedmiotu Projektu oraz jego
znaczenia społecznego – według zarówno krajowych, jak i europejskich wytycznych Beneficjenci
Ostateczni (odbiorcy Projektu 8.3 POIG) jako osoby zaliczane do grupy zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym wymagają szczególnego wsparcia i stworzenia im niezbędnych
warunków do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.
Zamawiający postanawia jednak doprecyzować ust. 3 §9 umowy, który otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 3%
wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 5 pkt.1.2.1. za każdy dzień opóźnienia w
usuwaniu awarii w stosunku do czasu określonego w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, bez względu na
ilość punktów odbioru, w których nastąpiła przerwa.
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Pytanie nr 6
Prosimy o uzupełnienie postanowień zawartych w umowie o zapis, zgodnie z którym „Całkowita
suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego
wynagrodzenia brutto umowy”.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie zgadza się na uzupełnienie postanowień zawartych w umowie o proponowany
zapis.
Pytanie nr 7
W umowie §9 ust. 9 Zamawiający pisze, że ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury
Wykonawcy. Prosimy o stosowną modyfikację zapisu. Wyjaśniamy, że niczym nieograniczone
jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także
uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została
naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu §9 ust. 9, który otrzymuje brzmienie:
W przypadku konieczności naliczenia kary umownej Zamawiający poinformuje pisemnie
Wykonawcę o zastrzeżeniach np. będących wynikiem zaistniałych opóźnień, będących podstawą
naliczenia kary. Wykonawca w terminie 7 dni ma prawo odnieść się do zastrzeżeń. W przypadku
akceptacji wyjaśnień przez Zamawiającego odstąpi on od naliczenia kary umownej. W sytuacji nie
uwzględnienia przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo
do potrącenia naliczonych kar umownych z kolejnej faktury.
Pytanie nr 8
Prosimy o modyfikacje zapisu umowy §5 ust. 6. Wyjaśniamy, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit.
b ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na
zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu
płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego znacząco
utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem
możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie utrudnia prawidłowe
wystawienie faktury VAT.
W związku z powyższym czy zamawiający zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii
terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez
Wykonawcę faktury VAT i określony na 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, w związku z tym zapis w §5 ust. 6 otrzymuje
brzmienie:
Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przekazane będzie
przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
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Pytanie nr 9
Wnosimy o doprecyzowanie, iż naliczanie kar nastąpi po zakończeniu procedury reklamacyjnej.
Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i
warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r.
w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać
reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).
Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza
pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o
zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być
podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 7 zmodyfikował zapisu we wzorze umowy §9 ust. 9,
który otrzymał brzmienie:
W przypadku konieczności naliczenia kary umownej Zamawiający poinformuje pisemnie
Wykonawcę o zastrzeżeniach np. będących wynikiem zaistniałych opóźnień, będących podstawą
naliczenia kary. Wykonawca w terminie 7 dni ma prawo odnieść się do zastrzeżeń. W przypadku
akceptacji wyjaśnień przez Zamawiającego odstąpi on od naliczenia kary umownej. W sytuacji nie
uwzględnienia przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo
do potrącenia naliczonych kar umownych z kolejnej faktury.
Pytanie nr 10
Prosimy o doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że Wykonawca odpowiedzialny będzie za
usuwanie usterek niezawinionych przez użytkownika komputera i związanych tylko i wyłącznie z
dostępem do sygnału internetowego.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca odpowiedzialny będzie za usuwanie usterek
niezawinionych przez użytkownika komputera i związanych tylko i wyłącznie z dostępem do
sygnału internetowego.
Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci
kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub
kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak
przykładowo: siła wyższa czy bezprawne działania osób trzecich).
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy
sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z
okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (bezprawne działania osób trzecich). Sytuacje te
muszą być udokumentowane przez Wykonawcę.
Pytanie nr 12
Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy §2 ust. 2 i dodanie zapisu, że wykonawca dokona
ww. zmiany pod warunkiem posiadania pozytywnych warunków technicznych, prosimy o
podanie ile max zmian lokalizacji planuje Zamawiający.
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Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zgodnie z przedmiotem umowy Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie usługi dostępu do
Internetu dla Beneficjentów z Listy lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych zlokalizowanych na
terenie Gminy Błonie w ramach Projektu, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla
osób wykluczonych cyfrowo. Wybór najbardziej optymalnego sposobu świadczenia usługi jest
decyzją Wykonawcy, a szerokie spektrum możliwości w tym zakresie - poprzez zastosowanie
dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy
bezprzewodowe) - ogranicza ryzyko niemożności technicznej świadczenia usługi. Zarówno
Wykonawca, jak i Zamawiający powinni mieć na uwadze cel działania 8.3 POIG - osoby zaliczane
do grupy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wymagają wsparcia i stworzenia im niezbędnych
warunków do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym , a oferowanie przez JST bezpłatnej
usługi dostępu do Internetu będzie dla tej grupy często jedyną szansą na skorzystanie z niej i
przyczyni się do ograniczenia zjawiska dalszej marginalizacji cyfrowej tych mieszkańców.
Zamawiający ze względu na specyfikę Projektu stwierdza, że występująca tylko w uzasadnionych
przypadkach (przeprowadzka Beneficjenta Ostatecznego pod inny adres na terenie Gminy Błonie,
śmierć Beneficjenta Ostatecznego i konieczność zastąpienia go inną osobą zamieszkałą na terenie
Gminy Błonie i spełniającą kryteria dostępu) liczba zmian lokalizacji nie jest możliwa do
przewidzenia.
Jednocześnie uwzględniając dotychczasową praktykę i doświadczenie należy stwierdzić,
że zmiana lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych dokonywana jest sporadycznie max.
10 przypadków zmian lokalizacji w ciągu 1 roku.
Pytanie nr 13
Wzór Umowy par 1 ust 5.2 oraz par 2 ust 2
Wnosimy o doprecyzowanie iż zmiana lokalizacji odbędzie się w porozumieniu i za zgodą
Wykonawcy. Wyjaśniamy, że Wykonawca nie może na etapie składania ofert, zapewnić iż w
każdej możliwej lokalizacji gminy Błonie będzie w stanie świadczyć usługi zgodnie z wymogami
zawartymi w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający zgadza się, że niemożliwe może być wiarygodne zobowiązanie Wykonawcy do
przeniesienia i aktywacji łącza internetowego na nowy adres, jeśli na etapie składania ofert
nieznana była dana/nowa lokalizacja (adres, miejscowość). Tym samym Zamawiający postanawia
doprecyzować zapis umowy §1 ust. 5.2, który otrzymuje brzmienie:
W sytuacjach losowych (np. zmiana miejsca zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego) Wykonawca
zapewni przeniesienie i aktywację łącza internetowego na nowy adres, wskazany przez
Zamawiającego. W sytuacji kiedy nowa wskazana przez Zamawiającego lokalizacja (miejscowość
lub miejscowość i ulica) nie znajduje się na jednej z list stanowiących załączniki do niniejszej
umowy (Lista lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Błonie” - załącznik nr 1 lub Lista rezerwowa
lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion w Gminie Błonie” - załącznik nr 2), a jednocześnie we wskazanej nowej
lokalizacji nie istnieją możliwości techniczne dla instalacji przedmiotu umowy Wykonawca ma
prawo odmówić aktywacji łącza internetowego pod nowym adresem jeżeli uzasadni odmowę na
piśmie podając konkretne powody technicznej niemożności aktywacji łącza internetowego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że §2 ust. 2 umowy pozostaje bez zmian, ponieważ dotyczy
on terminu realizacji umowy, w odniesieniu do samego przenoszenia lokalizacji.
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Pytanie nr 14
Wzór Umowy par 3 ust 2.6
Czy Zamawiający dopuszcza aby po ewentualnym zaniku zasilania użytkownik włączał
oprogramowanie odpowiedzialne za połączenie z Internetem?
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Tak, Zamawiający dopuszcza aby po ewentualnym zaniku zasilania użytkownik włączał
oprogramowanie odpowiedzialne za połączenie z Internetem.
Pytanie nr 15
Wzór Umowy par 3 ust 2.8
Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie modemów do komputera poprzez złącze USB?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Tak, Zamawiający dopuszcza podłączenie modemów do komputera poprzez złącze USB.
Pytanie nr 16
Wzór Umowy par 3 ust 2.8
Wnosimy o podanie parametrów technicznych komputerów które Wykonawca ma przyłączyć do
sieci Internet w ramach tego postępowania. Wykonawca pragnie upewnić się iż urządzenia
przez niego zapewniane będą kompatybilne z komputerami Zamawiającego (szczególnie dotyczy
to systemu operacyjnego).
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi Szczegółową Specyfikację Cech Technicznych
Oferowanego Sprzętu komputerów, które zostaną przyłączone do sieci Internet w ramach tego
postępowania wraz z parametrami technicznymi zainstalowanego na nich oprogramowania.
Pytanie nr 17
Wzór Umowy par 3 ust 9
W przypadku realizacji usługi poprzez łącza bezprzewodowe nie ma możliwości przedstawienia
statystyk każdego łącza - czy dla takich dostępów Zamawiający byłby skłonny odstąpić od tego
wymogu?
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu wskazanego we wzorze umowy w §3 ust. 9.
Pytanie nr 18
Wzór Umowy par 5 ust 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości umowy w przypadku urzędowej zmiany
wysokości podatku VAT? Wnosimy o doprecyzowanie iż w takim przypadku zmianie ulegnie
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto - wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający informuję, że we wzorze umowy w §10 ust. 2 pkt 2.6 przewidział okoliczności
powodujące możliwość zmiany Umowy:
- w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, w takim przypadku wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona będzie każdorazowo na dzień wystawienia faktury
(powstania obowiązku podatkowego).
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Pytanie nr 19
Wzór Umowy par 5 ust 5
Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur z naliczaniem opłat abonamentowych z góry?
Informujemy iż podany tu sposób wystawiania faktur jest zgodny z ustawą Prawo
Telekomunikacyjne.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Tak, Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur z naliczaniem opłat abonamentowych z góry.
Tym samym §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wystawiać będzie faktury:
- za świadczenie usługi dostępu do Internetu płatne z dołu za każdy miesiąc świadczenia usługi
przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z ust. 1 pkt 1.2.
- za opłatę abonamentową z góry za każdy miesiąc przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z
ust. 1 pkt 1.2.1.
Pytanie nr 20
Wzór Umowy par 6 ust 11
Ponieważ to nie Wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne
producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces
przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej?
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający nie może zgodzić się na zapis, na mocy którego akceptowałby z góry gwarancję
producenta terminali, skoro nie znane są warunki takiej gwarancji. Wykonawca ponosi również
odpowiedzialność za to co sprzedaje jako pośrednik, to na Wykonawcy ciąży więc obowiązek
zapewnienia (np. poprzez negocjacje ze swoim podwykonawcą) aby dokumenty gwarancyjne
producenta terminali były zgodne z warunkami zawartymi w umowie.
Pytanie nr 21
Wzór Umowy par 6 ust 12
Wykonawca nie może pokrywać kosztów napraw gwarancyjnych, gdyż nie jest gwarantem wnosimy o wykreślenie wymogu.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 20, Stroną umowy nie jest gwarant tylko
Wykonawca, który ponosi odpowiedzialność za to co sprzedaje jako pośrednik i rolą Wykonawcy
jest ew. wynegocjowanie z pośrednikiem – dostawcą terminali zasad rozliczania gwarancji.
Zamawiający postanawia doprecyzować ust. 12 §6 umowy, który otrzymuje brzmienie:
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, łącznie z kosztami
transportu, dojazdu, delegacji, części, usługi itp.. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie jest gwarantem
zapewni, że koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, łącznie z kosztami transportu, dojazdu,
delegacji, części, usługi itp. zostaną pokryte przez gwaranta.
Pytanie nr 22
Wzór Umowy par 6 ust 20
Wnosimy o wykreślenie zapisu - Wykonawca nie może pokrywać kosztów działania siły wyższej obarczanie Wykonawcy kosztami wyładowań atmosferycznych, które powinien ponosić
ubezpieczyciel Zamawiającego - należy uznać za uciążliwy warunek umowy. Wnosimy o
wykreślenie zapisu.
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Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający nie przewiduje wykreślenia tego zapisu ponieważ to w gestii Wykonawcy leży
przygotowanie odpowiednich (dostosowanych do oferowanych przez niego rozwiązań
technologicznych) zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi skutkującymi przerwami
w świadczeniu usługi.
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na drukach umów zapewnionych przez
Wykonawcę, które stanowić będą integralną część umowy której wzór sporządzony został w
Załączniku do SIWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Nie. Zgodnie z Rozporządzeniem 1828/2066 Komisji Europejskiej Zamawiający - jako Beneficjent
projektu współfinansowanego ze środków unijnych - zobowiązany jest do informowania
społeczeństwa/opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych.
Zgodnie z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i instytucji
zaangażowanych we wdrażanie programu” oznacza to, iż m.in. cała dokumentacja związana z
realizacją projektu (w tym umowy) musi zawierać stosowne oznakowanie – stąd wzór umowy
załączony przez Zamawiającego.
Pytanie nr 24
Wnosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego
postępowania, fotokopii lub co najmniej odpisów 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 dla obu Stron.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku niniejszego
postępowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP,
REGON, KRS lub Statut) oraz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego (dowód osobisty).
Pytanie nr 25
Wnosimy o wyrażenie zgody - na wszystkich kartach sim - na włączenie blokady wszelkich usług
niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia głosowe,
SMS, MMS, roaming itd. Zamawiający wymaga stałej ceny za świadczoną usługę dostępu do
Internetu, natomiast karty sim zapewniane przez Wykonawców pozwalają korzystać z wszystkich
usług świadczonych przez operatora komórkowego, a wszelkie koszty powstałe w przypadku
wykorzystania takiej karty sim do innej usługi mogłoby narazić Zamawiającego na dodatkowe
koszty lub Wykonawcę na potencjalne straty finansowe. Wnosimy o wyrażenie zgody na
powyższe.
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Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający wyraża zgodę na włączenie blokady - wszystkich kartach sim - wszelkich usług
niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia głosowe, SMS,
MMS, roaming itd.
Zamawiający informuje, że skorygowany (aktualny po zmianach) wzór umowy w całości
zamieszcza przy modyfikacji SIWZ.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej.
Zamawiający przypomina, że przedłużył termin składania ofert.
Nowym terminem składania ofert jest dzień 14.03.2012 r. godz. 11:00.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert 14.03.2012 r. godz. 11:15.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka
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