Gdynia,18.02.2013

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dot: przetarg na świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, numer sprawy: NZ-NA/I/PN/05/13
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działająca jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu, na podstawie art. 38 Pzp informuje, wpłynęły do Zamawiającego pytania dot.
przedmiotu zamówienia, które wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczone zostają poniżej.
1. Wzór umowy § 3 ust. 2 przewiduje możliwość odstąpienia od umowy. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wykreślenie tego ustępu?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o odstąpieniu od umowy zawartego w § 3
ust.2 Wzoru umowy.
2. Wzór umowy § 6 ust.2 przewiduje kary umowne za przerwy w świadczeniu usług w wysokości
1/5 średniej opłaty miesięcznej za każdy dzień przerwy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
dopisanie w na końcu ustępu zadania „ z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość naliczony kar
nie może przekroczyć należnego TP wynagrodzenia za świadczenie usług w danym miesiącu”?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.
3. Wzór umowy § 6 przewiduje kary umowne bez określenia górnej ich granicy. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na dopisanie w § 6 kolejnego ustępu w brzmieniu :”Łączna wysokość wszystkich
kar umownych do zapłaty których może być zobowiązany wykonawca nie może przekroczyć
20% wartości umowy brutto.”?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 6 Wzoru umowy zapisu stanowiącego, że
wysokość kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca nie może
przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

4.

Wykonawca informuje, że na fakturze i w zestawieniach billingowych możliwe jest
przedstawienie wygenerowanego ruchu i kosztów tylko na numerze głównym ISDN (nie na
numerze dodatkowym MSN). Czy Zamawiający wyraża zgodę na prezentację połączeń oraz
kosztów tych połączeń przypisanych do numeru głównego linii cyfrowej ISDN?

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na prezentację połączeń oraz kosztów tylko na numerze głównym
linii ISDN.
5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie zestawień połączeń w osobnej korespondencji
niż faktura? W fakturze będzie prezentowany billing skrócony, natomiast pełna wersja zostanie
dostarczona w osobnej przesyłce bądź droga elektroniczną.

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia określił ( pkt.16), że zestawienie billingowe
będzie przesyłane przez Wykonawcę w postaci pliku elektronicznego pocztą elektroniczną pod
adres wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga, żeby zestawienie billingowe w
formie papierowej było dołączane do faktury.
6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie realizacji jednej z lokalizacji ( linia
telefoniczna wraz z DSL) do max. 30-04-2013 ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń
na formalno prawnych umożliwiających techniczną realizację usługi?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie realizacji jednej z lokalizacji (linia telefoniczna
wraz z DSL) do 30.04.2013 r. pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę na ten okres
łączności alternatywnej zarówno telefonicznej jak i dostępu do Internetu. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę innej technologii znanej i stosowanej przez
Wykonawcę pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż za łącze docelowe zaoferowane
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty i że parametry techniczne nie będą znacząco gorsze.

7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pobieranie opłat abonamentowych z góry? Opłaty za
połączenia byłyby pobierane z dołu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Odpowiedz zamawiającego:
Zamawiający doprecyzowuje treść wzoru umowy poprzez wskazanie: Do treści par. 4 umowy
wprowadzony zostaje zapis: Płatność wynagrodzenia wykonawcy może odbywać się poprzez:
pobieranie opłat abonamentowych z góry, opłaty za połączenia: z dołu, po zakończeniu okresu
rozliczeniowego.

8. Czy stawki za połączenia międzynarodowe przedstawione w Formularzu Ofertowym maja
dotyczyć tylko połączeń do sieci stacjonarnych?
Odpowiedź zamawiającego :
Stawki za połączenia międzynarodowe przedstawione w Formularzu Ofertowym dotyczą
połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych.
9. Dotyczy zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania
zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, przy czym czas reakcji wynosi nie więcej niż 1
godzina w przypadku awarii, które wystąpiły w dni robocze oraz nie dłużej niż 2 godziny w
przypadku awarii, które wystąpiły w dniach ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji liczy się
od chwili zgłoszenia Wykonawcy faktu wystąpienia awarii (zwanym czasem zgłoszenia awarii).
Dla potrzeb umowy reakcję Wykonawcy na zgłoszenie awarii stanowi każde zachowanie
rozpoczynające usuwanie tej awarii.”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu na : „…przy czym czas reakcji
wynosi nie więcej niż 2 godziny w przypadku awarii, które wystąpiły w dni robocze…”?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu i w tym zakresie
dokonuje, na podstawie art. 38 Pzp, zmiany treści siwz.
Powyższe odpowiedzi nie wymagają pozostawienia dodatkowego czasu na wprowadzenie tych
zmian. Tym samym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i jest to: 21.02.2013r
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