Projekt „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Częstochowa 25.08.2014 r.
W dniu 22.08.2014 r. zwrócono się z zapytaniami do treści SIWZ przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
130 uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1) SIWZ Rozdział III pkt 1.b):
W jaki sposób ma zostać zapewniony dostęp telefoniczny? Czy Wykonawca ma zapewnić
numer infolinii, czy też świadczyć usługę połączeń telefonicznych? Wnosimy
o doprecyzowanie, iż koszty połączeń pokrywają użytkownicy, lub Zamawiający?
Odp. 1
Wykonawca ma zapewnić dostęp do pomocy technicznej poprzez numer infolinii (Biura
Obsługi Klienta, czynnego co najmniej w dni robocze w godzinach 8 00– 1800). Koszty
połączeń pokrywają użytkownicy lub Zamawiający, według stawek operatora.
2) SIWZ Rozdział III pkt 2:
Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia – producenci urządzeń
wymagają dokumentów sprzedaży sprzętu dla potwierdzenia ważności karty gwarancyjnej.
Wykonawca nie może wliczyć ceny sprzedaży urządzeń do faktury za usługi – ze względów
podatkowych. Wnosimy o wyrażenie zgody na wystawienie faktury sprzedaży urządzeń za
symboliczną kwotę np. 1 zł/netto za urządzenie.
Odp. 2
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury sprzedaży urządzeń za kwotę 1 zł/netto
za urządzenie. Tym samym zostanie dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.
3) Formularz ofertowy
Jeśli Wykonawca oferuje prędkość mniejszą niż 1 Mbps, w jaki sposób ma zostać
wprowadzona ta wartość w formularzu ofertowym?
Odp. 3
W przypadku, gdy Wykonawca oferuje prędkość mniejszą niż 1 Mbps, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany jednostki prędkości pobierania danych w formularzu
ofertowym na kbps.
Przykład:
„Oferowana minimalna prędkość pobierania danych wynosi: ….…............ Mbps kbps”.
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4) Umowa § 1 ust. 3
Wnosimy o doprecyzowanie, iż wszelkie zmiany odbędą się w porozumieniu i za zgodą
Wykonawcy, który na etapie składania ofert nie może zagwarantować, iż
w każdym/dowolnym miejscu będzie w stanie zapewnić oferowane parametry świadczonej
usługi.
Odp. 4
Zamawiający doprecyzowuje § 1 ust. 3 wzoru umowy, iż wszelkie zmiany odbędą się
w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy. Tym samym zostanie dokonana modyfikacja
załączniku nr 8 do SIWZ w tym zakresie.
5) Umowa § 2 ust. 1 pkt 4
Wnosimy o modyfikację na: Prędkość przesyłania danych: uzależniona od modemu, zasięgu
sieci operatora, obciążenia siły nadawczej, siły odbieranego sygnału, warunków
atmosferycznych przy zachowaniu minimalnej wartości średniej 144kb/s z wyłączeniem
niesprzyjających warunków atmosferycznych i chwilowych zajętości sieci.
Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia prędkości wymienionej wyżej w przypadku
zaistnienia możliwości technicznych w czasie trwania niniejszej umowy bez zmiany ceny
usługi.
Wykonawca winien zapewnić możliwość realizacji usługi na całym zurbanizowanym terenie
Miasta Częstochowa z wyłączeniem miejsc o silnym poziomie zakłóceń (środki transportu,
okolice stacji trafo) lub o własnościach ekranujących (piwnice, pomieszczenia o metalowych
lub żelbetowych gęstozbrojonych ścianach).
Odp. 5
Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji w następującym zakresie:
zapewnienia minimalnej prędkości transmisji danych o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2
Umowy, z wyłączeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych lub chwilowych
zajętości sieci. Tym samym zostanie dokonana modyfikacja załącznika nr 8 do SIWZ.
6) Umowa § 2 ust. 1, pkt 5
Bardzo proszę Zamawiającego 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. Wyjaśniam, iż
Wykonawca usługi w zakresie dostępu do internetu, nie może ingerować w sprzęt, np.
komputerowy, nie będący jego własnością, a wiele problemów z korzystaniem z internetu
może być spowodowanych np. nielegalnym oprogramowaniem zainstalowanym na
komputerach samowolnie przez użytkowników, lub innym konfliktem sprzętowym
W przypadku, gdy brak dostępu do Internetu spowodowany będzie przez sprzęt
komputerowy należący do Zamawiającego, to usunięcie awarii spoczywa na Zamawiającym
i nie może to zwalniać Zamawiającego z uregulowania faktury za świadczenie usługi
dostępu do Internetu.
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Odp. 6
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
7) Umowa § 9
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 Rozporządzeniu 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.
Odp. 7
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
8) Umowa § 16 ust 1
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ
i zmianę zapisu w następujący sposób:
„W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy
ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień
publicznych nie stanowi inaczej.”?
Odp. 8
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w tym zakresie.
9) 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.
Odp. 9
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w tym zakresie.
10) 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
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w niniejszym postępowaniu bezcelowym, jeżeli nie będzie można w jego konsekwencji
zawrzeć umowy wiążącej dla obu stron.
Odp. 10
Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie powyższych danych Wykonawcy, wybranemu
w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
11) Rozdział III, ust. 4 SIWZ
Prosimy o modyfikację tego punktu w ten sposób, że to użytkownik będzie odpowiedzialny
za instalację modemów dla usług dostarczanych w technologii mobile. Wykonawca
informuje, że instalacja jest całkowicie bezproblemowa i każdy użytkownik komputera
przeprowadzi ją bez większego problemu. Wsparciem instalacji będzie również służyć
infolinia Wykonawcy.
Odp. 11
W przypadku mobilnego dostępu do internetu, świadczonego przy użyciu modemów ze
złączem USB, jeśli ich instalacja będzie sprowadzała się do umieszczenia urządzenia w
porcie USB oraz uruchomienia instalatora - Zamawiający wyraża zgodę na taką formę
instalacji. Tym samym zostanie dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.
12) § 2 ust. 1 pkt 8 umowy
Przeniesienia (na wniosek Zamawiającego) usługi dostępu do Internetu we wskazane przez
Zamawiającego miejsce na terenie Miasta Częstochowy w przypadku zmiany lokalizacji
instalacji łącza internetowego. Czynność tę Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych
dodatkowych opłat.
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tego punktu 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? Wykonawca informuje, że proces przeniesienia łącza
kablowego zajmuje do 21 dni. Czy Zamawiający akceptuje ten tryb i czas przeniesienia?
Odp. 12
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeniesienia usługi dostępu do Internetu
do 21 dni. Tym samym zostanie dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.
13) § 8 ust. 1 umowy
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii i wad przedmiotu umowy, w terminie do
48 godzin (dni robocze) od momentu telefonicznego lub pisemnego (np. faksem, e-mailem)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290
www.mops.czestochowa.um.gov.pl mops@czestochowa.um.gov.pl
4/7

Projekt „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zgłoszenia awarii przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca
zapewni gotowość służb technicznych do usunięcia awarii oraz usterek od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czy Zamawiający zgodzi się zgłaszać uszkodzenia i awarie telefonicznie na wskazaną przez
wykonawcę Infolinię? Wykonawca informuje, że w kanale telefonicznym może zapewnić
najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie a ponadto Doradca telefoniczny może już przez telefon
załatwić sprawę Zamawiającego, co w mniemaniu Wykonawcy zwiększy zadowolenie
Zamawiającego z obsługi.
Ponadto Wykonawca tylko w tym kanale kontaktu może zagwarantować natychmiastowe
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – mailem lub SMS (zgodnie z życzeniem zgłaszającego).
Wszystkie rozmowy z Doradcami są nagrywane i w razie reklamacji odsłuchiwane, dlatego
Zamawiający może mieć pewność prawidłowego przyjęcia jego zgłoszenia.
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszenia awarii nie będą wysyłane faksem.
Odp. 13
Powołany powyżej zapis, daje Zamawiającemu dowolność w wyborze sposobu zgłoszenia
awarii (telefonicznie lub pisemnie). Jednocześnie zapis ten, nie nakłada na Wykonawcę
obowiązku zagwarantowania możliwości technicznych przyjmowania zgłoszenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Tym samym sposób zgłoszenia awarii zostanie wybrany w drodze porozumienia
z Wykonawcą, wybranym wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Zamawiający
potwierdza, iż w przypadku braku możliwości technicznych ze strony Wykonawcy, nie będzie
dokonywał zgłoszenia awarii w formie elektronicznej.
14) § 8 ust. 4 umowy
W przypadku konieczności wymiany/naprawy urządzenia dostępowego Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie na czas trwania wymiany/naprawy sprzęt zastępczy
o parametrach nie gorszych od dostarczonego w ramach niniejszej Umowy. Po zakończeniu
naprawy Wykonawca jest zobowiązany do kontroli poprawności działania łącza
internetowego.
„Czy Zamawiający zgodzi się na to aby wymóg zapewnienia urządzeń zastępczych
spełniony został poprzez dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę po jednym
urządzeniu z każdego rodzaju (spośród zamawianych urządzeń) a Zamawiający we
własnym zakresie dysponował będzie nimi w razie ich awarii”?
Odp. 14
Zamawiający nie wyraża zgody na taki sposób zapewnienia urządzeń zastępczych.
15) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie
wymienionym w ust. 1, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu
podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający może usunąć ten zapis, gdyż
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w przypadku dokonania naprawy przez nieautoryzowany serwis urządzenie traci
gwarancję i Wykonawca będzie musiał obciążyć Użytkownika kosztem zniszczenia
urządzenia.
Odp. 15
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. Zlecenie przez
Zamawiającego naprawy innemu podmiotowi, może nastąpić wyłącznie z winy Wykonawcy,
który nie dopełniłby warunków wynikających bezpośrednio z umowy. W takim przypadku
utrata gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia bezpłatnych
napraw gwarancyjnych, w okresie obowiązywania umowy z Zamawiającym.
16) § 10 ust. 3 umowy
Na skutek siły wyższej terminy określone w Umowie przedłużają się o czas trwania siły
wyższej, pod warunkiem dostarczenia drugiej Stronie w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia siły
wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, oświadczenia potwierdzającego
zaistnienie siły wyższej ze wskazaniem miejsca, czasu trwania i opisem zdarzenia oraz
posiadanych dokumentów potwierdzających jej wystąpienie, w tym wystawionych przez
właściwy organ administracji publicznej (dokumentem tym może być również akt
normatywny).
Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego punktu lub jego modyfikację w ten sposób, że
Wykonawca będzie wykazywał działanie siły wyższej w procesie reklamacyjnym. Okres 7 dni
na pozyskanie zaświadczenia z urzędu nie jest możliwy do spełnienia – o czym zapewne
Zamawiający jako instytucja publiczna doskonale wie.
Odp. 16
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wykazywał działanie siły wyższej w procesie
reklamacyjnym. Tym samym zostanie dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.
17) § 9 ust 2 lit. b
Czy kara w przypadku opóźnieniu w usunięciu awarii liczona będzie od całości abonamentu
czy od części abonamentu przypadającej proporcjonalnie na danego odbiorcę końcowego?
Odp. 17
Zamawiający precyzuje, iż kara w przypadku opóźnieniu w usunięciu awarii liczona będzie
od części abonamentu przypadającej proporcjonalnie na danego odbiorcę końcowego.
Tym samym zostanie dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.
18) Przygotowanie oferty pod niestandardowe wymogi określone w przetargu przez
Zamawiającego wymaga dłuższego czasu na opracowanie, zwłaszcza sprawdzenie
warunków technicznych. Mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania
prosimy o zmianę terminu składania ofert do 02.09.2014 r., co umożliwi wykonawcom
poprawne przygotowanie oferty.
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Odp. 18
Wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert jest zgodny z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych. Jednakże, ze względu na wprowadzone modyfikacje do treści
SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.08.2014 r.
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