Błonie, dnia 17.03.2010 r.

WZP-341/07/2010

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawa sprzętu do odbioru internetu szerokopasmowego, przyłączenie oraz
świadczenie przez okres 3 lat usługi dostarczania internetu szerokopasmowego
do 300 gospodarstw domowych na terenie Gminy Błonie w ramach realizacji
projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie”
współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”

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 2009 r. Nr 206, poz. 1591 oraz Nr 223, poz.1778),
Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:
Pytanie 1
Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia wymaga sprawdzenia warunków technicznych
potwierdzających możliwość świadczenia usług zgodnie z wymaganiami SIWZ prosimy
o zmianę terminu składania ofert. Proponujemy, aby Zamawiający przesunął termin
składania ofert o co najmniej 14 dni. Naszym zdaniem jest to realny termin
umożliwiający złożenie ofert wszystkim zainteresowanym i pozwalający na poprawne
przygotowanie i wycenę oferty.
Odpowiedź:
W celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia warunków technicznych potwierdzających
możliwość świadczenia usług i ich wycenę Zamawiający w dniu 16.03.2010 r przedłużył
termin składania ofert.
Nowym terminem składania i otwarcia ofert jest dzień 24.03.2010 r. do godz. 11:00
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Pytanie 2
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy
prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna
Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez
art. 374 § 1 KSH?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę
prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna
umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować: firmę spółki, jej siedzibę i adres,
oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz
numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
oraz numer REGON.
Pytanie 3
W związku z tym, że Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia dla 300 gospodarstw
domowych prosimy o wydłużenie terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1 z 30 dni
do 50 dni. Jednocześnie prosimy o dodanie zapisu, że termin ten może ulec wydłużeniu
w przypadku gdy po stronie Zamawiającego tj. gospodarstwo domowe nie posiada w
dniu instalacji sprawnego sprzętu (komputera). W naszej ocenie w takiej sytuacji
postanowienia § 7 ust. 2 dot. kar nie mają zastosowania, bo nie wynikają one z winy i
działań Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przedłuży terminu o którym mowa we wzorze umowy w § 2 ust. 1 pkt 1.1.
Zamawiający podtrzymuje 30 dniowy termin za dostarczenie, instalację i konfigurację
urządzeń zapewniających dostęp do internetu w 300 wskazanych gospodarstwach
domowych liczony od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Zamawiający informuje, że we wzorze umowy w § 11 ust. 2 pkt 2.2. dopuszcza
możliwość zmiany terminu realizacji umowy jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami
leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami
płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi.
Pytanie 4
W związku z treścią § 6 ust. 4 i 6 Umowy, zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w
terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści
zapisu § 6 i zastąpienie wyrazu „otrzymania” wyrazem „wystawienia”?
Odpowiedź:
Zmawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treść zapisu § 6 ust. 4 i 6 wzoru umowy
tj. zastępuje wyraz „otrzymania” wyrazem „wystawienia”.
Zamawiający informuje, iż skorygowany wzór umowy w całości zamieszcza przy
modyfikacji SIWZ.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Internet szansa rozwoju Mieszkańców Gminy Błonie”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 7 umowy o zapis, zgodnie z
którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 nie przekroczy
10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto Umowy. Na wypadek, gdyby Zamawiający
nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości
umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej. Dopiero bowiem
wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka
kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie.
Odpowiedź:
Zmawiający dodaje do wzoru umowy w § 7 ust. 9:
„Łączna suma kar umownych płaconych przez każdą ze Stron drugiej Stronie nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
przy czym Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.”
Pytanie 6
Odnośnie postanowień zawartych w § 7 Umowy, czy Zamawiający dopuszcza
zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę? Naszym zdaniem kary umowne
określone w wysokości wskazanej w § 7 Umowy są wygórowane. Jednocześnie
wyjaśniamy, że tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi
Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla
Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy
się o rozważenie, czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu
Wykonawcy, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejsza wysokość kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy zawartej we wzorze umowy w § 7 ust. 6 z wysokości 20% na 10%.
kwoty wynagrodzenia, określonego w § 6 pkt. 2.1
Pozostałe wysokości kar umownych pozostają bez zmian.
Pytanie 7
Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 2 ust. 2. Co będzie w sytuacji kiedy
Zamawiający będzie chciał zmienić lokalizację, czy Wykonawca ma to wykonać
bezpłatnie?, czy w ramach zamówienia uzupełniającego zgodnie z przepisami PZP?
Prosimy o podanie maksymalnej liczby lokalizacji, które Zamawiający planuje w trakcie
trwania umowy przenieść. W naszej ocenie jest to istotna informacja pozwalająca
prawidłowo wycenić ofertę przetargową.
Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w § 2 ust. 2. i dodanie następującej treści:
Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia usługi pod warunkiem posiadania
możliwości technicznych. Jednocześnie prosimy o wydłużenie terminu z 7 na 14 dni.
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Odpowiedź:
Głównym czynnikiem powodującym zmianę lokalizacji jest zmiana miejsca zamieszkania
przez któregokolwiek z 300 beneficjentów projektu w trakcie trwania umowy lub
rezygnacja z udziału w projekcie na rzecz innego gospodarstwa znajdującego się na
terenie Gminy Błonie. Zamawiający we wzorze umowy w § 11 ust. 2 pkt 2.4. dopuszcza
możliwość zmiany lokalizacji świadczenia usługi (w przypadku zmiany lub przeprowadzki
beneficjenta ostatecznego niniejszego projektu lub zmiany odbiorcy końcowego). Liczba
zmian lokalizacji będzie zależna od liczby zmiany lub przeprowadzki beneficjentów
ostatecznych projektu.
Zmiany lokalizacji dokonywane będą tylko z wyjątkowych przyczyn.
Szacowana ilość zmian - do 30 gospodarstw domowych w ciągu 3 lat (36 miesięcy)
obowiązywania umowy. Wykonawca winien przyjąć tę ilość przy obliczeniu ceny ofertowej.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za zmianę lokalizacji
świadczenia usługi.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji w przypadku zmiany lokalizacji
świadczenia usługi.
Pytanie 8
Prosimy o wyjaśnienie czy sprzęt (modemy) pozwalający na korzystanie z Internetu po
36 miesiącach ma przejść na własność Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że sprzęt (modemy) pozwalający na korzystanie z internetu po
36 miesiącach nie przejdzie na własność Zamawiającego. Sprzęt ten pozostanie
własnością Wykonawcy.
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu § 6 ust. 5, aby płatności
abonamentowe były realizowane z góry w każdym miesiącu? Przyczyną złożenia
powyższego zapytania jest okoliczność, że sytuacji w której wysokość opłaty
abonamentowej jest znana z góry, systemy stosowane przez operatorów
telekomunikacyjnych są przystosowane do wystawiania faktur z góry. Wyłącznie
przedmiotowej Umowy z ogólnie stosowanego systemu rozliczeniowego może
generować po stronie Wykonawcy wysokie koszty i utrudniać obsługę Umowy.
Ponadto, za przyjęciem systemu rozliczania postulowanego przez Wykonawcę
przemawiają również względy prawne. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się
przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy te w przypadku umów wzajemnych przewidują
obowiązek jednoczesnego spełniania świadczeń. Skoro zatem Zamawiający ma dostęp
do świadczenia Wykonawcy z góry, ponieważ może korzystać z usługi od pierwszego
dnia jej świadczenia, to świadczenie wzajemne w postaci zapłaty abonamentu także
powinno być realizowane z góry (art. 488 § 1 kc).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu § 6 ust. 5, aby płatności abonamentowe
były realizowane z góry w każdym miesiącu.
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Pytanie 10
Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w § 4 ust. 9, zapis ten utrudnia przygotowanie
i poprawną wycenę oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pozostawia zapis zawarty we wzorze umowy w § 4 ust. 9.
Zgodnie z SIWZ cena ofertowa powinna obejmować wszystkie pozycje przedmiotu
zamówienia (zgodnie ze specyfikacją techniczną) oraz wszystkie pozostałe koszty
składające się na jego realizację, w szczególności: dostawa sprzętu, dojazd, instalacja u
beneficjenta ostatecznego, aktywacja, świadczenie usługi dostępu do internetu oraz serwis
gwarancyjny itd. Powinna być realna tj. zgodna z rzeczywistymi kosztami. Cena ofertowa
jest ceną ryczałtową za realizację całego przedmiotu zamówienia, podana przez
Wykonawcę jest ostateczna i nie będzie podlegać zmianom.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić
przy sporządzaniu oferty przetargowej.

B U R M I S T R Z
/-/ mgr Zenon Reszka
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