Błonie, dnia 07.08.2014 r.

WZP.271.30.2014
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 183 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
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie
terminu składania ofert co najmniej do dnia 25 sierpnia 2014?
W uzasadnieniu informuję, że Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w
przedmiotowym postępowaniu przeprowadzić musi analizę techniczną dotyczącą określenia
możliwości realizacji wymagań Zamawiającego. Wymagania określone w przetargu przez
Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie
wyznaczony w SIWZ.
Dokładny audyt techniczny przeprowadzony przez Wykonawcę działa również na korzyść
Zamawiającego, ponieważ zapewnia prawidłową realizację zamówienia i eliminuje ewentualne
błędy wynikające np. wskutek pośpiechu. Zamawiający jako podmiot określony w ustawie
zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań znacznie częściej i ma świadomość jakie
działania wykonawcy muszą podjąć na etapie składania ofert aby prawidłowo przygotować
oferty i oszacować wartość zamówienia. Wybrany termin przeprowadzenia postępowania jest
wręcz nierealny dla wykonawców na sporządzenie ofert, co prowadzi do ograniczenia
możliwości wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia ofert przez większe grono oferentów. W
takim przypadku inni wykonawcy mają mniejsze szanse na złożenie oferty z uwagi na krótki
okres na jej przygotowanie. Zamawiający narusza w ten sposób art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
Wykonawca podkreśla, że każda przychylna odpowiedź Zamawiającego ułatwiająca Wykonawcy
przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej wpływa na koszty realizacji zamówienia przez
Wykonawcę, a więc wpływa korzystnie dla Zamawiającego na wycenę ofert przetargowych
potencjalnych Wykonawców.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W trosce o dobro postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Nowym terminem składania ofert jest dzień 13.08.2014 r. do godz. 12:00
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Pytanie nr 2
W związku z możliwością realizacji przedmiotu zamówienia w systemie bezprzewodowym
wnioskujemy o zmniejszenie wartości parametrów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ
pkt II i w załączniku nr 9 do SIWZ &3 pkt 2.2.-2.3. na transfer do komputera (down)
maksymalnie – 2048 kb/s, transfer od komputera (up) maksymalnie – 256 kb/s.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie wartości parametrów łącza.
Pytanie nr 3
W związku z wymogiem w załączniku nr 9 do SIWZ &2 pkt 1.1. dostarczenia sprzętu do 183
lokalizacji w Gminie Błonie prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia sprzętu do 21 dni
roboczych od podpisania umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostarczenia sprzętu do podanych lokalizacji.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin realizacji zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
1.1. dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu oraz
podłączenie Internetu dla 160 stanowisk komputerowych wraz z aktywacją usługi
internetowej powinna nastąpić w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, natomiast dla 23 stanowisk komputerowych do dnia 15.01.2015 r.
1.2. świadczenie usługi dostępu do Internetu:
- od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2017 r. dla 160 Beneficjentów Ostatecznych
- od dnia 15.01.2015 r. do dnia 31.08.2017 r. dla 23 Beneficjentów Ostatecznych
Pytanie nr 4
W związku z możliwością świadczenia usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego w
systemie bezprzewodowym wnioskujemy o uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ Lista
lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych o numery domów celem wykonania przez uprawnionych
pracowników Wykonawcy pomiarów poziomu sygnału sieci we wskazanych lokalizacjach.
W związku z potrzebą wykonania ich rzetelnie prosimy o przesuniecie terminu składania ofert
na dzień 25.08.2014 r.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający przekazał potencjalnym Wykonawcom listę lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych
w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu – eInclusion w Gminie Błonie”
zawierającą adresy, w których ma być świadczona usługa dostępu do Internetu (nazwa
miejscowości i ulica lub nazwa miejscowości – jeśli ulica nie występuje). Lista zawierająca
dokładne adresy (numery domów, mieszkań) przekazana zostanie Wykonawcy wyłonionemu w
drodze niniejszego postępowania publicznego po podpisaniu umowy.
Zamawiający konsultował prośbę Wykonawcy z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, które potwierdza, iż Zamawiający nie może przekazywać do informacji publicznej
danych osobowych, za które w rozumieniu art.6.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) uważa się wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do danych takich
zaliczana jest dokładna lokalizacja (numer domu) w większości przypadków jednoznacznie
wskazująca na zamieszkałe tam osoby fizyczne – Beneficjentów Ostatecznych Projektu.
Zamawiający podkreśla ponadto, iż w tym przypadku ma zastosowanie art. 5 Ustawy z dn. 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji
publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.
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Tym samym podanie do publicznej wiadomości bardziej szczegółowych danych nie jest
możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ochronę danych
osobowych.
Jednocześnie Zamawiający zauważa, że w jego opinii brak numeru domu nie uniemożliwia
przeprowadzenia wywiadu technicznego, potwierdzeniem czego jest fakt, iż uwzględniając
specyfikę działania 8.3 POIG postępowania publiczne prowadzone w obszarze usługi dostępu do
Internetu dla osób wykluczonych ogłaszane są również przed przeprowadzeniem rekrutacji (czyli
bez znajomości adresów w postaci ulic i miejscowości Beneficjentów Ostatecznych).
W sytuacji jeśli potencjalny Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie i wiarygodnie ocenić możliwości
technicznych wykonania zamówienia na etapie przygotowywania oferty Zamawiający jest gotowy
udostępnić do wglądu dane dot. dokładanych adresów (numery domów i mieszkań) po podpisaniu z
potencjalnym Wykonawcą Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pytanie nr 5
W związku z zapisami w załączniku nr 2 do SIWZ pkt II. i załącznik nr 9 do SIWZ &3 pkt 2.7.
wnioskujemy o ich zmianę w sposób umożliwiający dostarczenie urządzeń których podłączenie
komputera do sieci będzie poprzez złącze USB.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający zgadza się na podłączenie urządzeń za pomocą złącza USB.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w postaci e-faktur?
Wyjaśniamy, iż dostarczanie faktur w formie e-faktur znacznie skróci termin dostarczania faktur.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie dopuszcza dostarczania faktur w formie elektronicznej.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza formę płatności w postaci usługi Polecenia Zapłaty? Wyjaśniamy,
iż usługa Polecenie Zapłaty – to bardzo wygodna forma. Zamawiający nie musi pamiętać o
terminach płatności, to my inicjujemy płatność w terminie zgodnym z datą płatności widniejącą
na fakturze., eliminując ewentualne naliczenie odsetek od nieterminowej płatności.
[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…]
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie dopuszcza formy płatności w postaci usługi Polecenie Zapłaty.
Pytanie nr 8
§ 9 ust. 2, ust. 3 umowy, § 9 ust. 6 umowy
Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury
reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone
na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej - Dz U z 2014 r. poz 284.
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.
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Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający precyzuje zapis we wzorze umowy: „naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu
procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą
prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji dnia 7 marca 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej - Dz U z 2014 r. poz 284”.
Pytanie nr 9
§ 9 ust. 2, ust. 3 umowy, § 9 ust. 6 umowy
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, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie
ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia
20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte
wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie
podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający potwierdza, iż stosowanie przewidzianych przez niego sankcji w postaci kar
umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów
świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (siła wyższa czy
bezprawne działania osób trzecich).
Pytanie nr 10
§ 9 ust. 2, ust. 3 umowy, § 9 ust. 6 umowy
Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości kar umownych o 1/2?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 11
§ 9 ust. 2, ust. 3 umowy, § 9 ust. 6 umowy
Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na zawarcie w treści Umowy paragrafu o
brzmieniu: „W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych , ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.
1800 z późn. zm.), Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Tak.
Pytanie nr 12
Pkt II SIWZ, Zestawienie parametrów technicznych; Wnosimy o obniżenie minimalnego
transferu do komputera download –256kbit/s, z wykreśleniem prędkości upload, wraz z
dodatkowym zapisem, że w obszarze lepszych parametrów technicznych operator udostępni
swoje wszystkie wyższe zasoby Internetowe. Wg Wykonawcy takie rozwiązanie daje możliwość
startu w Przetargu również operatorów mobilnych, a tym samym oferty będą bardziej
konkurencyjne cenowo oraz możliwe do wdrożenia w podanym terminie. Ponadto pewnie
większość użytkowników będzie korzystała z dużo większych prędkości niż określone obecnie.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie minimalnego transferu do komputera download z
2048kbit/s na 256kbit/s gdyż taka prędkość nie pozwoli na swobodne poruszanie się po internecie.
Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie minimalnej prędkości upload.
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Pytanie nr 13
Specyfikacja - Gwarancja
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 13:
Zamawiający może się zgodzić aby proces usuwania usterek przebiegał na zasadach producenta i w
terminach określonych w karcie gwarancyjnej jedynie pod warunkiem, że zasady te i terminy są w
pełni zgodne z zapisami SIWZ. Zamawiający nie może zgodzić się na zapis, na mocy którego
akceptowałby z góry gwarancję producenta terminali, na warunkach określonych w karcie
gwarancyjnej skoro nie znane są warunki takiej gwarancji.
Celem jaki przyświeca Zamawiającemu jest zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot
Umowy na czas jej obowiązywania. Jeśli w jakimś obszarze przedmiotu zamówienia Wykonawca jest
jedynie pośrednikiem producenta, również powinien on zadbać o to, aby w tym obszarze zamówienia
obowiązywały zapisy dot. gwarancji określone w Umowie. Zamawiający dopuszcza więc gwarancję
producenta np. terminali pod warunkiem iż jest ona zgodna z zapisami Umowy.
Pytanie nr 14
Par 1 ust 5 i 6 umowy w związku z par 2 ust 2 – zapisy są niespójne, z jednej strony w ust 5
Wykonawca ma obowiązek zapewnić warunki techniczne pozwalające na korzystanie z usług w
innym miejscu , a w ust 6 Wykonawca ma prawo odmówić, gdy we wskazanej nowej lokalizacji
nie ma warunków technicznych . W par 2 ust 2 Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek
przeniesienia i zainstalowania w innym miejscu urządzenia w terminie 7 dni. Czy Zamawiający
wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu, że zmiana lokalizacji beneficjenta
ostatecznego jest możliwa tylko w przypadku istnienia warunków technicznych w nowej
lokalizacji”? Wnosimy o modyfikację.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zmawiający nie widzi sprzeczności w cytowanych zapisach. Podstawowym obowiązkiem
Wykonawcy jest zapewnienie warunków technicznych pozwalających na korzystanie z Internetu w
nowej lokalizacji. Jeżeli jednak w nowej lokalizacji nie ma możliwości technicznych ku temu,
Wykonawca ma prawo odmówić instalacji uzasadniając przyczynę na piśmie.
Pytanie nr 15
Par 9 ust 3 umowy
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów, „za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu awarii
Zamawiającemu należy się 1/30 abonamentu za usługę”?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.
Pytanie nr 16
Załącznik nr 2, Rozdz. I.
W sytuacjach losowych (np. zmiana miejsca zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego)
Wykonawca zapewni przeniesienie i aktywację łącza internetowego na nowy adres na terenie
Gminy Błonie, wskazany przez Zamawiającego. W sytuacji kiedy 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.
Liczba ostateczna odbiorców Internetu musi zawsze wynosić 183.
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że w przypadku braku możliwości technicznych
Zamawiający wskaże następną lokalizację dla dostarczenia dostępu do Internetu.
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Odpowiedź na pytanie nr 16:
Liczba ostatecznych odbiorców internetu nie może się zmniejszyć i musi wynosić 183.
W przypadku braku możliwości technicznych Zamawiający wskaże następną lokalizację dla
dostarczenia dostępu do Internetu.
Pytanie nr 17
Załącznik nr 2, Rozdz. II.
Wykonawca informuje, że sieć mobilna nie jest w stanie zapewnić parametrów tzw. minimalnych
czy inaczej gwarantowanych wobec uzależnienia od warunków zewnętrznych, tzn. zasięgu sieci
operatora, obciążenia sieci ilością pracujących użytkowników, mocy stacji nadawczoodbiorczych, propagacji sygnału radiowego w danym ukształtowaniu terenu, warunków
atmosferycznych, a nawet od typu modemu i zastosowanej w nim anteny nadawczo-odbiorczej.
Zwracam się zatem z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie SIWZ poprzez
określenie w SIWZ, że wymagana prędkość dostępów do internetu może być niższa w miejscach
w których nie ma możliwości technicznych zapewnienia parametrów prędkości zapisanych
obecnie w SIWZ i czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do SIWZ następującego zapisu, w tym
również do umowy przetargowej:
„Prędkość przesyłania danych na danym dostępie do internetu będzie uzależniona od posiadanych
przez Wykonawcę możliwości technicznych uzależnionych od zasięgu sieci operatorskiej,
obciążenia sieci ilością pracujących użytkowników, mocy stacji nadawczo-odbiorczych, propagacji
sygnału radiowego w danym ukształtowaniu terenu oraz warunków atmosferycznych”.
Zwracam tutaj uwagę Zamawiającego na fakt, że prędkości przesyłania danych w poszczególnych
technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie, a w szczególności w technologiach
bezprzewodowych, w zależności od warunków zewnętrznych o których mowa w niniejszym zapytaniu.
Ponadto w związku z tym, że sieć internetowa jest siecią bardzo zależną od obciążenia jej
zasobów przez ogół użytkowników, co wpływa na przepustowość i stabilność łącz internetowych
wszystkich operatorów współtworzących Internet, skutkiem tego mogą być zarówno chwilowe
wzrosty jak i spadki prędkości działania Internetu.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
W takim przypadku Zamawiający zgadza się na podłączenie internetu za pomocą innego rodzaju
sprzętu (linia kablowa, dodatkowy router, dodatkowa antena), lecz nie zgadza się na zmniejszenie
prędkości przesyłu danych.
Pytanie nr 18
Ad. „Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego protokoły odbioru:
• Indywidualne Protokoły Odbioru uruchomienia usługi świadczenia dostępu do Internetu w
danej lokalizacji”,
Zwracamy się z prośbą aby w lokalizacjach gdzie dostęp do Internetu zapewniony będzie przez
technologię mobilną nie dokonywać indywidualnego odbioru gdyż za instalację zestawu
mobilnego odpowiedzialny jest użytkownik. Wykonawca informuje, że instalacja jest całkowicie
bezproblemowa i każdy użytkownik komputera przeprowadzi ją bez większego problemu.
Wsparciem instalacji będzie również służyć infolinia Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie zgadza się na odstąpienie od protokołu odbioru uruchomienia usługi świadczenia
dostępu do internetu.
Pytanie nr 19
Ad. Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy w okresie jej trwania
(36 miesięcy).
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Ponieważ to nie Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt, 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 19:
Patrz odpowiedź na pytani nr 13.
Pytanie nr 20
Ad.: „Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu
awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej
usunięcia”.
Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie tego zapisu.
Wykonawca informuje, że niemożliwe jest informowanie wszystkich użytkowników
zlokalizowanych wokół danej stacji bazowej telefonii komórkowej o pracach planowych w tej
lokalizacji. Ponadto chwilowe wyłączenie stacji bazowej w jednej lokalizacji nie powoduje
całkowitego zaniku zasięgu na terenie w pobliżu tej lokalizacji, ponieważ obsługę Użytkowników
przejmują inne stacje bazowe zlokalizowane w najbliższej okolicy.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Wykonawca nie informuje wszystkich użytkowników, a jedynie Zamawiającego.
Pytanie nr 21
Ad. „W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do
konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń /zestawów /
oprogramowania będących przedmiotem umowy. Pod tym pojęciem serwisowania Zamawiający
rozumie standardowe czyszczenie, konserwacje oraz sprawdzanie prawidłowości
funkcjonowania całości zestawu mające na celu skuteczną realizację przedmiotu Umowy
(świadczenie usługi dostępu do Internetu)”.
Prosimy o wykreślenie tego punktu gdyż za utrzymanie czystości sprzętu znajdującego się w domu
użytkownika końcowego, odpowiada jego użytkownik. Wykonawca nie świadczy usług sprzątających.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Twierdzenie, iż Zamawiający wnosi o świadczenie usług sprzątających jest daleko idącą
nadinterpretacją. Zmawiający oczekuje standardowego wsparcia, tj. aktualizacji, naprawy,
serwisowania etc. urządzeń, zestawów czy oprogramowania, które jako przedmiot umowy
Wykonawca dostarczy do poszczególnych lokalizacji. Zamawiający nie wie za pomocą jakich
urządzeń (np. anteny, kable etc.) dany Wykonawca chce zapewnić dostęp do Internetu. Jeżeli są to
urządzenia, zestawy etc. które do sprawnego działania wymagają okresowych napraw czy
serwisowania - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis tych urządzeń.
Pytanie nr 22
UMOWA, § 1 pkt. 5.
Ad. „Wykonawca ma obowiązek zapewnić warunki techniczne pozwalające na korzystanie z
usługi dostępu do Internetu w innym miejscu, wskazanym przez Zamawiającego na terenie
Gminy Błonie w terminie 7 dni w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Beneficjenta
Ostatecznego lub zmiany Beneficjenta Ostatecznego Projektu”.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację 7 dni na 21 dni na przeniesienie dla usług świadczonych
technologią kablową. Wykonawca zwraca się z tą prośbą ze względu na to iż proces przeniesienia
wymaga w pierwszej kolejności potwierdzenia, istnienia możliwości technicznych w nowej
lokalizacji to zajmuje ok. 5-8 dni dopiero wtedy w zależności od dostępności możliwości
technicznych istnieć będzie możliwość przeniesienia lub Wykonawca będzie mógł skontaktować się
z Zamawiającym i udzielić mu informacji o braku możliwości technicznych oraz Zamawiający
będzie mógł podać inny adres do kolejnego sprawdzenia możliwości technicznych.?
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Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.
Pytanie nr 23
UMOWA, § 1 pkt. 5.
Ad. „Wykonawca ma obowiązek zapewnić warunki techniczne pozwalające na korzystanie z
usługi dostępu do Internetu w innym miejscu, wskazanym przez Zamawiającego na terenie
Gminy Błonie w terminie 7 dni w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Beneficjenta
Ostatecznego lub zmiany Beneficjenta Ostatecznego Projektu”.
Prosimy o potwierdzenie, że przed dokonaniem przeniesienia usług świadczonych w technologii
mobilnej, Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony w celu sprawdzenia zasięgu w
miejscy zamieszkania nowego BO. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zagwarantować w nowym
miejscu odpowiednich parametrów transferu Zamawiający wskaże inne miejsce instalacji.
Prosimy o potwierdzenie, że po poinformowaniu przez Wykonawcę o możliwości przeniesienia
Zamawiający dokona przeniesienia we własnym zakresie. Wykonawca informuje, że sprzęt
dostarczony przez Wykonawcę staje się własnością Zamawiającego dlatego to Zamawiającemu
powinno zależeć na tym aby był on przekazywany od jednego BO do drugiego BO sprawny.
Wykonawca ponadto w ramach swoich wewnętrznych procedur powinien wiedzieć gdzie dany
sprzęt się znajduje i powinien przekazywać go zapewne wraz z jakąś wewnętrzną dokumentacją.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający dokona przeniesienia sprzętu we własnym zakresie jeżeli cały proces nie będzie się
wiązał z położeniem dodatkowej infrastruktury, tj: dodatkowe kable, dodatkowy router, dodatkowa
antena.
Pytanie nr 24
§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY
Ad. 1. „Ustala się następujące terminy obowiązywania Umowy:
Ad. 1.1. dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu
oraz podłączenie Internetu dla 183 stanowisk komputerowych wraz z aktywacją usługi
internetowej powinna nastąpić w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, co
zostanie potwierdzone Końcowym (Zbiorczym) Protokołem Odbioru na podstawie
Indywidualnych Protokołów Odbioru”.
Prosimy o modyfikację tego punktu w ten sposób, że to BO będzie dopowiedziany za instalację
modemów. Wykonawca informuje, że instalacja jest całkowicie bezproblemowa i każdy
użytkownik komputera przeprowadzi ją bez większego problemu. Wsparciem instalacji będzie
również służyć infolinia Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający nie zgadza się na samodzielną instalację urządzeń przez Beneficjentów.
Pytanie nr 25
§ 2, pkt 2
Ad. Wykonawca ma obowiązek przenieść i zainstalować urządzenia / zestawy w innym miejscu,
wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Błonie, w terminie 7 dni.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację 7 dni na 21 dni na przeniesienie dla usług świadczonych
technologią kablową. Wykonawca zwraca się z tą prośbą ze względu na to iż proces przeniesienia
wymaga w pierwszej kolejności potwierdzenia, istnienia możliwości technicznych w nowej
lokalizacji to zajmuje ok. 5-8 dni dopiero wtedy w zależności od dostępności możliwości
technicznych istnieć będzie możliwość przeniesienia lub Wykonawca będzie mógł skontaktować
się z Zamawiającym i udzielić mu informacji o braku możliwości technicznych oraz Zamawiający
będzie mógł podać inny adres do kolejnego sprawdzenia możliwości technicznych?
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Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający nie zgadza się na taką modyfikację.
Pytanie nr 26
§ 2, pkt 2
Ad. Wykonawca ma obowiązek przenieść i zainstalować urządzenia / zestawy w innym miejscu,
wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Błonie, w terminie 7 dni.
Prosimy o potwierdzenie, że przed dokonaniem przeniesienia usług świadczonych w technologii
mobilnej, Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony w celu sprawdzenia zasięgu w
miejscy zamieszkania nowego BO. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zagwarantować w nowym
miejscu odpowiednich parametrów transferu Zamawiający wskaże inne miejsce instalacji.
Prosimy o potwierdzenie, że po poinformowaniu przez Wykonawcę o możliwości przeniesienia
Zamawiający dokona przeniesienia we własnym zakresie. Wykonawca informuje, że sprzęt
dostarczony przez Wykonawcę staje się własnością Zamawiającego dlatego to Zamawiającemu
powinno zależeć na tym aby był on przekazywany od jednego BO do drugiego BO sprawny.
Wykonawca ponadto w ramach swoich wewnętrznych procedur powinien wiedzieć gdzie dany
sprzęt się znajduje i powinien przekazywać go zapewne wraz z jakąś wewnętrzną dokumentacją
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 23.
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby usługi nie wymienione w treści SIWZ i oferty Wykonawcy były
taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów
biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę oraz dołączonym do umowy? Uzasadnione jest to
tym, iż w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług, których opłaty nie zostały
określone w ofercie Wykonawcy lub nie określonych w SIWZ Wykonawca będzie miał podstawę do
ich rozliczenia/naliczenia właściwych opłat za usługi telekomunikacyjne zgodnie z cennikiem.
Mówimy tu np. o sytuacji, gdzie Beneficjent zniszczy lub zagubi kartę SIM potrzebą do odbioru
Internetu?
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ nie planuje korzystać z usług, które nie zostały
określone/podane w przedmiocie umowy.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w
postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy? Obowiązek
doręczenia Abonentowi/Zamawiającemu takiego regulaminu został nałożony na Wykonawcę
jako operatora wynika z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne.
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Tak, z zastrzeżeniem, że dla Zamawiającego nie będą obowiązujące zapisy Regulaminu, które są
sprzeczne z zapisami Umowy czy SIWZ.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów (jednostkowych) o świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla poszczególnych usług, z zastrzeżeniem że warunki tych umów będzie
określała umowa (główna) w sprawie zamówienia? Operator /Wykonawca zgodnie z art. 56
ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z Abonentem/ Zamawiającym
umowy o oświadczenie usług telekomunikacyjnych, zawierające co najmniej postanowienia
określone w tym przepisie.
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Odpowiedź na pytanie nr 29:
Tak, z zastrzeżeniem, że warunki tych umów będzie określała umowa (główna) w sprawie
zamówienia publicznego - nie może być sprzeczna z zapisami Umowy czy SIWZ.
Pytanie nr 30
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy sprzęt potrzebny do korzystania z Internetu ma
być wliczony w opłatę abonamentową usługi Internetowej i ma być tylko użyczony na czas
trwania Umowy czy też sprzęt będzie własnością Zamawiającego ?
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Sprzęt potrzebny do korzystania z Internetu ma być tylko użyczony na czas trwania umowy.
Pytanie nr 31
Jeżeli urządzenia do odbioru Internetu mają być własnością Zamawiającego prosimy
Zamawiającego o modyfikację formularza i zapisów w taki sposób, aby Wykonawca mógł
wystawić oddzielną fakturę za sprzęt (modem); może być ona nawet ograniczona do kwoty nie
wyższej niż 1 pln/szt. Wynika to z rozporządzenia wykonawczego ustawy o VAT i interpretacji
prawa podatkowego przez urząd skarbowy, gdzie opłaty za usługi i sprzęt nie mogą znaleźć się
na tej samej fakturze. Nasza firma jest zainteresowana realizacją przedmiotowego zamówienia,
ale też chcę wykonać zamówienie zgodnie z wszystkimi przepisami obowiązującymi w naszym
kraju.
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Patrz – odpowiedź na pytanie nr 30.
Pytanie nr 32
Jak ma postąpić Wykonawca jeżeli mimo umówienia wizyty nie zastanie Beneficjenta lub też
Beneficjent odmówi przyjęcia Instalatora? Kto pokryje koszty dodatkowej wizyty? Czy taka
wizyta będzie potraktowana jako Wykonanie zadania i to już Zamawiający bierze na swoje
barki Instalacje ? Jak to się będzie miało do protokołu końcowego ?
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Wszystkie koszty ponosi Wykonawca. Beneficjent nie może odmówić przyjęcia instalatora
ponieważ po 1 - to BO zależy na posiadaniu dostępu do Internetu, a po 2 - zestawy komputerowe
wraz z Internetem są przekazane BO mocą umów użyczenia zawierających zapisy które nakładają
na BO określone obowiązki - w tym stosowanie się do wskazówek, wytycznych i terminów
podawanych przez Zamawiającego, pod rygorem rozwiązania umowy).
Pytanie nr 33
Proszę Zamawiającego o dodanie postanowienia, że do czasów trwania awarii i czasu
uruchomienia usługi nie wlicza się zdarzeń o znamionach siły wyższej, czyli zdarzeń
nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia zaistniałych przed jak i po
uruchomieniu usługi, którym Strony nie mogły zapobiec mimo dochowania należytej
staranności, w szczególności działania przyrody, strajki, akty terrorystyczne, działania władz
państwowych, w tym o charakterze indywidualnym.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Zamawiający zgadza się na proponowany zapis.
Pytanie nr 34
Prosimy o potwierdzenie czy to jest kontynuacja Projektu?
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Tak, jest to kontynuacja Projektu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Pytanie nr 35
Jeżeli kontynuacja to jaki obecnie operator świadczy usługi, na jakim poziomie szybkości oraz
jakie jest podłączenie: mobilne, kabel, … etc ?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest znaczące dla każdego potencjalnego Wykonawcy oprócz
obecnie świadczącego, który zakładając, że świadczy usługi i posiada infrastrukturę jest w
pozycji uprzywilejowanej w stosunku do potencjalnych wykonawców.
Odpowiedź na pytanie nr 35:
Dla 160 lokalizacji - podłączenie różne - zarówno kabel, jak i usb
- transfer do komputera (down) minimum – 2048 kbit/s;
- transfer od komputera (up) minimum – 256 kbit/s;
- miesięczny transfer danych nie mniej niż 25GB na jednego użytkownika
Dla 23 lokalizacji - podłączenie przez usb, system bezprzewodowy, karty SIM
- miesięczny limit danych nie mniej niż 25GB na jednego użytkownika
Pytanie nr 36
Czy dostarczony sprzęt do świadczenia usługi ma być fabrycznie nowy?
Odpowiedź na pytanie nr 36:
Nie, sprzęt nie musi być fabrycznie nowy, lecz gwarancja powinna obejmować cały okres trwania
umowy. Sprzęt musi być sprawny i działający.
Pytanie nr 37
Czy obecna firma, która świadczy usługi może użyć obecnie funkcjonującej infrastruktury?
Wg naszego przekonania sprzęt powinien być fabrycznie nowy, tak aby zapewnił sprawne i
prawidłowe funkcjonowanie usług przez najbliższe 3 lata.
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Tak, firma, która obecnie świadczy usługi może użyć istniejącej infrastruktury, lecz musi udzielić
na nią gwarancji na kolejne 3 lata.
Pytanie nr 38
Prosimy o podanie parametrów komputerów - czy posiadają wejście USB, które ma możliwość
ewentualnego zastosowania modemów USB, routerów ?
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Tak, komputery posiadają wejścia USB, które można wykorzystać do podpięcia urządzeń zewnętrznych.
Parametry komputerów:
- dla 160 zestawów
1. jednostka centralna (zestaw komputerowy) wraz z klawiaturą i myszą - Dell OptiPlex 790 MT
2. monitor - Dell E-series E2211H (wyświetlacz - 21,5 cala)
- dla 20 zestawów
1. jednostka centralna (zestaw komputerowy) wraz z klawiaturą i myszą - Dell VOSTRO 270 MT
2. monitor - Philips226V4LAB/00 (wyświetlacz - 21,5 cala)
- dla 3 zestawów
1. jednostka centralna (zestaw komputerowy) wraz z klawiaturą i myszą - Dell VOSTRO 270 MT
2. monitor - Dell E-series E2213h (wyświetlacz - 21,5 cala)
Pytanie nr 39
Czy komputery posiadają karty wifi do ewentualnego użycia routerów?
Odpowiedź na pytanie nr 39:
Komputery nie posiadają kart WiFi.
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Pytanie nr 40
Prosimy o potwierdzenie czy dla Instytucji Wykonawca ma zagwarantować min prędkość dla
łącza? czy też dla każdego komputera? Jeżeli dla każdego komputera to Wykonawca powinien
zapewnić krotność min prędkości x ilość komputerów z czym wiążą się nie tylko znacząco
wyższe koszty, ale też czas dużo większy czas na przyłączenie.
Odpowiedź na pytanie nr 40:
Wykonawca powinien zagwarantować min prędkość dla każdego komputera z osobna. Jeżeli w sali
zbiorczej będzie 5 komputerów, to Wykonawca może podłączyć jedno łącze 10Mbit/s bądź też
5x2Mbit/s.
Pytanie nr 41
Prosimy o odpowiedź oraz przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź na pytanie nr 41:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
Pytanie nr 42
Czy na potrzeby prowadzonego postępowania Zamawiający zgodzi się aby pod pojęciem dni
roboczych rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź na pytanie nr 42:
Tak. Zamawiający zgadza się aby pod pojęciem „dni robocze” rozumieć dni od poniedziałku do
piątku.
Pytanie nr 43
Pkt III dokładne adresy Beneficjentów Ostatecznych – w szczególności z uwagi na termin
rozpoczęcia świadczenia usług – powinny być znane najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Ustawa o ochronie danych osobowych nie uzasadnia wstrzymywania ujawnienia tych danych,
które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 43:
Dokładne adresy Beneficjentów Ostatecznych - lista z pełnymi adresami zostanie przekazana w dniu
podpisania Umowy z Wykonawcą.
Pytanie nr 44
SIWZ rozdział XX pkt 4 jakie są intencje Zamawiającego – co należy rozumieć pod tak
sformułowanym zdaniem.
Odpowiedź na pytanie nr 44:
Sformułowanie należy rozumieć dosłownie, tzn. że Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych
kosztów wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ, np, za dodatkowe usługi
podłączane przez operatora w poszczególnych lokalizacjach.
Pytanie nr 45
Rozdział XX SIWZ pkt 6 – tak jakby brakowało części tekstu?
Odpowiedź na pytanie nr 45:
Nie brakuje tekstu.
Pytanie nr 46
Rozdział XX SIWZ pkt 7.5. –potencjalna zmiana może mieć miejsce wyłącznie w obrębie Gminy
Błonie (co zresztą można wywnioskować z § 1 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ)?
Odpowiedź na pytanie nr 46:
Tak. Zmiana adresu może nastąpić tylko w obrębie Gminy Błonie.
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Pytanie nr 47
Załącznik nr 2 do SIWZ pkt II - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczone urządzenia
były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś
Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej?
Odpowiedź na pytanie nr 47:
Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta np. terminali pod warunkiem iż jest ona zgodna z
zapisami umowy oraz warunkami w SIWZ.
Pytanie nr 48
Załącznik nr 2 do SIWZ pkt II - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w
załączniku nr 2 do SIWZ pkt II w taki sposób, że przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez
Wykonawcę odbywało się będzie w godzinach 8.30-16.30 w dni robocze.
Odpowiedź na pytanie nr 48:
Tak. Zamawiający zgadza się na zmianę aby zgłaszanie usterek odbywało się w godzinach 8:3016:30 w dni robocze, za pośrednictwem emaila całodobowo.
Pytanie nr 49
Załącznik nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w załączniku nr 7 (lista podmiotów
należących do grupy kapitałowej) należało podać nazwę oraz siedzibę tych podmiotów (bez
adresów)? Ustawa prawo zamówień publicznych jak również akty wykonawcze do niej nie
określają żadnych dodatkowych wymogów dotyczących listy podmiotów z tej samej grupy
kapitałowej, poza wyłącznie możliwością ustalenia na podstawie tej listy, czy w tym samym
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone oferty przez dwa lub więcej podmioty
należące do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO do
ustalenia, czy miało miejsce złożenie ofert podmioty należące go tej samej grupy kapitałowej,
wystarczającymi informacjami są firma (nazwa przedsiębiorcy) oraz siedziba. Z kolei zgodnie z
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądał od wykonawców
wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w
związku z tym Zamawiający zgodzi się na podanie w załączniku 7 wyłącznie nazwy oraz
siedziby pomiotów należących do grupy kapitałowej?
Odpowiedź na pytanie nr 49:
Tak.
Pytanie nr 50
Załącznik nr 8 –czy Zamawiający akceptuje fakt by komparycja Wykonawcy w Umowie
zawierała jeszcze oznaczenie sądu rejestrowego, nr KRS oraz wysokość kapitału zakładowego.
Odpowiedź na pytanie nr 50:
Tak.
Pytanie nr 51
Załącznik nr 9 § 3 ust. 2 pkt 2.4. –co ma być skutkiem wykorzystania pakietu danych – czy dostęp
do internetu ma zostać przerwany czy też prędkość transferu ulegnie (może ulec) spowolnieniu?
Odpowiedź na pytanie nr 51:
Po wykorzystaniu pakietu danych prędkość transferu powinna ulec spowolnieniu.
Pytanie nr 52
Załącznik nr 9 do SIWZ § 9 ust. 3 oraz § 9 ust. 9 - Kary za „opóźnienia” - nie możemy się na to
zgodzić, ponieważ opóźnienia są następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienia słowa „opóźnienie” słowem
„zwłoka”? Opóźnienia są następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności. Są to okoliczności na które wykonawca nie ma wpływu. Zamawiający
przewidział restrykcyjne zasady odpowiedzialności wykonawcy, dlatego dodatkowe obciążanie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu stanowi
nadmierne, nieuzasadnione obciążenie wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 52:
Nie.
Pytanie nr 53
Załącznik nr 9 § 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na modyfikację postanowień w taki
sposób, aby wprowadzić dodatkowy termin na naprawę uchybień przed odstąpieniem od
umowy? Postanowienie określone przez Zamawiającego ma charakter bardzo ogólny
(przywołuje jedynie ogólnie przyczyny leżące po stornie Wykonawcy) i szeroki stąd wydaje się
uzasadnionym wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia.
Odpowiedź na pytanie nr 53:
Nie.
Pytanie nr 54
Załącznik nr 9 § 9 ust. 7 - Zamawiający zgodnie z § 9 ust. 7 może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego za poniesioną szkodę ponad wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Zamawiającego. Czy Zamawiający
wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 7 w taki sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści?
Odpowiedź na pytanie nr 54:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utracone korzyści Zamawiającego, jeżeli szkoda została
poniesiona z jego winy.
Pytanie nr 55
Załącznik nr 9 § 11 ust. 3 – przedmiotem umowy nie są roboty ale świadczenie usług i dostawa
– Wnosimy do Zamawianego o uwzględnianie powyższego we wskazanym postanowieniu.
Zmiana ta uzasadnia zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości w tym
samym terminie.
Odpowiedź na pytanie nr 55:
Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis bez zmian.
Zamawiający informuje, że skorygowane (aktualne po zmianach): wzór Umowy, druk oferty,
specyfikację oraz Listę lokalizacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Błonie”, na której kolorem czerwonym zaznaczono
lokalizacje, w których świadczenie usługi dostępu do Internetu będzie miało miejsce od dn.
15 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. - w całości zamieszcza przy modyfikacji SIWZ.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej.
Zamawiający przedłużył termin składania ofert.
Nowym terminem składania ofert jest dzień
13.08.2014 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz,
w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2014 r. o godz. 12:15
Z up. BURMISTRZA
/-/ Marek Książek
Zastępca Burmistrza
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