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wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi pakietowej transmisji danych
za pomocą sieci telefonii komórkowej bez usługi roamingu[znak sprawy 15/2009].

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami otrzymanymi w dniu 27 maja 2009 r., zgodnie
z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z późn. zmian.), uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1
Dotyczy -załącznik nr 4 do siwz - czy zamawiający dopuszcza instalację karty (sterowników i
oprogramowania) z nośnika CD załączonego do karty?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza instalację urządzenia (sterowników i oprogramowania) z nośnika CD
załączonego do urządzenia tylko w przypadku instalacji urządzenia w komputerze
pracującym pod kontrolą systemu z rodziny MAC OS X. W przypadku instalacji urządzenia
(sterowników i oprogramowania) w komputerze pracującym pod kontrolą systemu MS
Windows XP Pro lub MS Windows VISTA (wersja 32 bitowa) oprogramowanie i sterowniki
mają instalować się automatycznie z wbudowanej pamięci urządzenia, po jego podłączeniu
do komputera.

Pytanie 2
Dotyczy - Istotne postanowienia umowy:
a) pkt 7 i 17 - 30 dniowy okres płatności - czy zamawiający dopuszcza 30 dniowy termin od
daty wystawienia faktury?
b) pkt 11 czy zamawiający dopuszcza 24 miesięczną gwarancję producenta na urządzenia?
c) pkt 12 czy zamawiający dopuszcza bieg terminu gwarancji od daty na fakturze sprzedaŜy?
d) pkt 13 czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu (bezpłatne usunięcie blokady
SIMLOCK)?
e) Pkt. 22- prosimy o modyfikację postanowienia w ten sposób, ze zarówno zamawiającemu
jak i wykonawcy przysługuje uprawnienie dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
f) Pkt. 17 - jest sprzeczny z pkt 7 - prosimy o jednoznaczne określenie terminu płatności
Odpowiedź:
a) Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę terminu w pkt. XIX ppkt 7.
b) Zamawiający nie wyraŜa zgody.
c) Zamawiający nie wyraŜa zgody.
d) Zamawiający nie wyraŜa zgody.
e) Zamawiający wyraŜa zgodne na zmianę zapisu w pkt. XIX ppkt 22 i nadaje mu brzmienie
– „ZastrzeŜenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Wykonawcy
i Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych”.
f) Zamawiający nadaje brzmienie - „NaleŜność za wykonanie usługi objętej przedmiotem
zamówienia zamawiający będzie regulował przelewem na konto bankowe wykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.”
Pytanie 3
Dotyczy Załącznik nr 4 - (Zgodność ze wszystkim popularnymi sieciami VPN). Prosimy o
doprecyzowanie terminu popularne sieci VPN.
Odpowiedź:
Przez zgodność z popularnymi sieciami VPN Zamawiający rozumie prawidłowa pracę
urządzeń w wirtualnych sieciach prywatnych:
- wykorzystujących protokół SSL (SSL VPN)
- zgodnych ze standardem zabezpieczeń protokołów internetowych (IPSec VPN)
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Pytanie 4
W pkt. XIX ppkt 11 - jest wymienione zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia gwarancji na
modemy na okres 24 miesięcy - Wykonawca nie udziela gwarancji na sprzęt, leŜy to w gestii
producenta modemów.
Czy w związku z powyŜszym Zamawiający dopuszcza modyfikację tego zapisu poprzez jego
wykreślenie i zastąpienie następującym "modemy będą objęte okresem gwarancji zgodnym z
zapisami w karcie gwarancyjnej producenta modemów"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikację zapisu w pkt. XIX ppkt 11.

Pytanie 5
Pkt XIX pkt 7 - mówi o terminie realizacji zobowiązania finansowego Zamawiającego
w zakresie płatności za wykonane usługi przez Wykonawcę. Wykonawca nie jest w stanie
jednoznacznie stwierdzić terminu wskazanego przez Zamawiającego dotyczącego „wpływu
faktury do Zamawiającego" gdyŜ nie jest to zaleŜne od Zamawiającego.
Czy w związku z powyŜszym Zamawiający dopuszcza modyfikację tego zapisu poprzez jego
wykreślenie i zastąpienie następującym " Opłata abonamentowa płacona będzie na podstawie
otrzymanej faktury Vat z dołączonym szczegółowym bilingiem dla kaŜdej karty SIM w ciągu
30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu w pkt XIX ppkt 7.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z wyrazami szacunku

/-/ ElŜbieta Chodkiewicz
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