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

Częstochowa 26.08.2014 r.
W dniu 25.08.2014 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. 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?
Odp. 1
Tak – Zamawiający wyraża zgodę.
2. 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.
Odp. 2
Tak – Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów ( jednostkowych) o świadczenie
usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych usług, z zastrzeżeniem że warunki
tych umów będzie określać 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.
Odp. 3
Tak, z zastrzeżeniem, że umowę główną stanowi wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
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4. 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?
Odp. 4
Sprzęt potrzebny do korzystania z Internetu nie będzie wliczony w opłatę abonamentową
- z chwilą odbioru dostawy, przechodzi na własność Zamawiającego.
5. 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.
Odp. 5
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ we wskazanym powyżej zakresie (ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia nr 281054 – 2014 z dnia 25.08.2014 r.) i tym samym dopuszcza
możliwość wystawienia odrębnej faktury sprzedaży sprzętu za kwotę nie większa niż 1,00 zł
netto za urządzenie.
6. 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?
Odp. 6
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, za uruchomienie urządzenia odpowiedzialny
będzie użytkownik, przy wsparciu ze strony infolinii Wykonawcy.
7. 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,
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strajki, akty terrorystyczne, działania władz państwowych, w tym o charakterze
indywidualnym, etc..
Odp. 7
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o wskazanej powyżej treści. Tym samym
zostanie dokonana modyfikacja SIWZ w tym zakresie.
8. Prosimy o potwierdzenie czy to jest kontynuacja Projektu?
Odp. 8
Tak, jest to kontynuacja Projektu. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w związku
z koniecznością zachowania trwałości projektu pn. „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
9. Jeżeli kontynuacja to jaki obecnie operator świadczy usługi, na jakim poziomie
szybkości oraz jakie jest podłączenie: mobilne, kabel, … etc ?
Odp. 9
Dotychczasowym operatorem świadczącym usługę mobilnego dostępu do Internetu dla 130
Użytkowników jest firma TELESTRADA S.A. Przepustowość łącza wynosi co najmniej 144
Kbit/s.
10. 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.
Odp. 10 – dot. pytania nr 9.
11. Czy w ramach obecnego przetargu dostarczony sprzęt do świadczenia usługi ma
być fabrycznie nowy, czy również obecnie świadcząca firma powinna dostarczyć
nowe urządzenia?
Odp. 11
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia, umożliwiające dostęp
do Internetu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich oferentów, w tym dotychczasowego
Operatora.
12. Prosimy o podanie parametrów komputerów - czy posiadają wejście USB, które
ma możliwość ewentualnego zastosowania modemów USB, routerów?
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Odp. 12
Wszystkie komputery Beneficjentów posiadają wejścia USB oraz karty sieciowe.
13. Czy komputery posiadają karty wifi do ewentualnego użycia routerów?
Odp. 13
Komputery nie posiadają kart wifi.
14. Z uwagi na należyte zbadanie zasięgu oraz dokładne przygotowanie oferty
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 2-3 dni.
Odp. 14
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 29.08.2014 r. do godz. 11:00.
15. Zamawiający oczekuje: „świadczenie usługi szerokopasmowego Internetu, tj.
o przepustowości co najmniej 144 Kbit/s, nieobarczonego limitem transferu
danych skutkującym brakiem dostępu do Internetu lub naliczaniem dodatkowych
opłat. Limit, po którym dopuszcza się obniżenie prędkości transferu danych
wynosić powinien min. 20 GB miesięcznie dla każdego użytkownika”. Prosimy
o podanie do jakiej minimalnej prędkości ma nastąpić obniżenie transferu?
8 Kbit/s, 16 Kbit/s czy 32 Kbit/s?
Odp. 15
Zamawiający nie określa do jakiej prędkości może nastąpić obniżenie transferu danych, po
przekroczeniu przyznanego limitu pobierania. Prędkość ta będzie zależała od możliwości
technicznych Wykonawcy.
16. W SIWZ nie ma załącznika z opisem przedmiotu zamówienia. W SIWZ znajdują się
postanowienia donośnie opisu przedmiotu zamówienia, rozdział III.
a) rozdział III pkt 2 SIWZ - „Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z zakupem,
wynajęciem czy leasingiem urządzeń (..)” - czy Zamawiający może wyjaśnić wobec
tego, na jakiej zasadzie i pod jakim tytułem prawnym oraz komu mają być
przekazane urządzenia umożliwiające korzystanie z usługi? Czy Zamawiający może
wyjaśnić, kto będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, dokonywaniem samodzielnych
napraw czy konfiguracji przez osoby nieupoważnione, itp? Czy te urządzenia mają
pozostawać własnością wykonawcy przez cały okres świadczenia usług i po
zakończeniu świadczenia usług?
Odp. 16 a
Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w zakresie kosztów związanych z zakupem
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urządzeń: Koszt zakupu pojedynczego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu
nie może przekroczyć kwoty 1,00 zł netto. Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego
użytkowania urządzeń ponosi Beneficjent (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 281054 – 2014
z dnia 25.08.2014 r.: „nieodpłatnego usuwania usterek niezawinionych przez użytkownika
komputera, związanych tylko i wyłącznie z dostępem do sygnału internetowego”).
Urządzenia umożliwiające dostęp do Internetu z chwilą odbioru ich dostawy przechodzą na
własność Zamawiającego.
b) rozdział III pkt 5 SIWZ - Jeżeli urządzenia mają pozostawać własnością wykonawcy,
to na jakiej podstawie i komu ma być zapewniona gwarancja na urządzenia (art. 577
kc. – „W przypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny
co do jakości rzeczy sprzedanej (…)”).
Odp. 16 b
Urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego.
17. Rozdział VI pkt 1.2 SIWZ – Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu
w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonywał „usługi polegające na zapewnieniu dostępu do Internetu
(..)” Zamawiający posługuje się liczbą mnogą, lecz nie określa ile usług
odpowiadających wymaganiom określonym w tym punkcie należy wykazać. Czy
Zamawiający może wyjaśnić ile usług należy wykazać?
Odp. 17
Zamawiający do wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
będzie brał pod uwagę łączną liczbę abonentów, dla których Wykonawca świadczył lub
świadczy usługę dostępu do Internetu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Minimalna liczba abonentów wynosi 100.
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej obejmującej firmę (nazwę) podmiotów oraz siedzibę?
Odp. 18
Tak - Zamawiający wyraża zgodę.
19. § 1 ust. 3 wzoru umowy – w związku z tym, że Zamawiający zastrzega, że nie
będzie ponosił dodatkowych kosztów w przypadku przeniesienia świadczenia
usługi dostępu do Internetu w inną lokalizację lub w przypadku zmiany uczestnika
– czy Zamawiający może określić ile max takich zmian może nastąpić w okresie
obowiązywania umowy?
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Odp. 19
Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej liczby zmian, które mogą nastąpić
w okresie obowiązywania umowy. Zmiany te będą zależne od czynników losowych (zmiana
miejsca zamieszkania Beneficjenta, śmierć Beneficjenta, itp.). Zamawiający informuję, iż
warunkiem zachowania trwałości projektu, jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 130
użytkowników, przez cały okres realizacji projektu.
20. § 2 ust. 1 pkt 3 – Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia
odpowiedzialności, za jakość i zgodność przedmiotu umowy z warunkami
technicznymi i jakościowymi. Czy Zamawiający może określić, jakie są te
warunki/wymagania techniczne i jakościowe?
Odp. 20
§ 2 ust. 1 pkt 3 umowy odnosi się do konieczności świadczenia usługi, zgodnie ze złożoną
ofertą w zakresie minimalnej prędkości pobierania danych oraz miesięcznego limitu transferu
danych.
21. § 2 ust. 1 pkt 5 – Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania
uszkodzeń z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Ponieważ
Zamawiający nie będzie użytkownikiem tych urządzeń, to każde uszkodzenie
będzie uszkodzeniem niezawinionym przez Zamawiającego (każde będzie leżało
poza sferą działań lub zaniechań Zamawiającego), a więc w każdym przypadku
wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania uszkodzeń. Czy
Zamawiający wykreśli to postanowienie zważywszy, że z § 7 ust. 4 wynika, że
ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są uszkodzenia i awarie powstałe z winy
użytkownika?
Odp. 21
Zamawiający zmodyfikował już treść SIWZ w tym zakresie, poprzez wprowadzenie zapisu:
„nieodpłatnego usuwania usterek niezawinionych przez użytkownika komputera, związanych
tylko i wyłącznie z dostępem do sygnału internetowego”.
22. § 3 ust. 1 pkt 2 – Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił kosztu zakupu,
wynajęcia czy leasingu urządzeń, ale jednocześnie przewiduje, że cena za
przedmiot umowy ma obejmować „w szczególności koszty dostawy i instalacji
urządzeń”. Czy Zamawiający może wyjaśnić, co jest przedmiotem zamówienia, tj,
wyłącznie świadczenie usług telekomunikacyjnych (dostępu do Internetu), czy
świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostawy sprzętu? W tym drugim
przypadku wykonawca nadmienia, że nie jest możliwe wliczanie ceny sprzętu
w cenę usługi, a na dostawę sprzętu powinna być wystawiona oddzielna faktura
VAT.

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
6/7

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

Odp. 22 – odpowiedź na to pytanie jest tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 5.
23. § 7 ust. 1 – Czy Zamawiający może wyjaśnić komu i na jakich zasadach miałaby
być udzielona gwarancja na sprzęt, jeżeli właścicielem sprzętu miałby pozostać
nadal wykonawca (art. 577 kc)?
Odp. 23 – odpowiedź na to pytanie jest tożsama z odpowiedzią na pytanie 16 b.
24. § 15 – zamawiający oczekuje ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni.
Prosimy o modyfikację by termin odpowiedzi na reklamacje wynosił 30 dni i był
zgodny z panującymi regulacjami Prawa Telekomunikacyjnego.
Odp. 24
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
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