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Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym
otrzymaliśmy pytania dot. przetargu:
1. Jako Operator telekomunikacyjny planujemy wziąć udział w przetargu na dostawę usług
telekomunikacyjnych (ISDN) w budynku IBS PAN.
Przeglądając SWIZ dostrzegliśmy pewną niespójność:
1)
Dokumenty SWIZ ponumerowane są 1do 17.
Strona 7 to Załącznik nr 2 (Formularz Oferty), strona 8, to tabela, na kolejnej stronie (która
jest bez numeru) wypisane są załączniki do formularza oferty:
Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 wykaz podwykonawców lub oświadczenie …itd
numeracja powyżej nazwanych załączników nie zgadza się z faktyczną numeracją
Załączników SWIZ.
Proszę o odpowiedź czy nazwy załączników zostaną poprawione.
2. W którym pomieszczeniu Zamawiającego Wykonawca powinien oddać usługę?
3. Ponieważ dzień 1.1.2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a proces
przenoszenia numerów możliwy jest tylko i wyłącznie w dni robocze, czy Zamawiający
dopuszcza aby rozpoczęcie świadczenia usługi miało miejsce ostatniego dnia roboczego
w roku 2017 czyli w dniu 29.12.2017 r. lub też w pierwszym dniu roboczym roku 2018 czyli
02.01.2018 r.?
4. Czy zamawiający dopuszcza realizację "ostatniej mili" w technologi IP?
W przetargu jest informacja że: "4. Usługi, o których mowa w niniejszej umowie
świadczone będą z najwyższą starannością przy uwzględnieniu powszechnie
stosowanych w kraju nowoczesnych rozwiązań technicznych i zgodnie z obowiązującymi
przepisami."
VoIP jest powszechnie stosowany i nowoczesny technologicznie, czy zatem Zamawiający
dopuszcza zastosowanie technologię VoIP (i postawienie bramki przez Wykonawcę w
lokalizacji Zamawiającego). Zapisy SIWZ nie wykluczają zastosowania technologii VoIP
przez Wykonawcę.
Odpowiedzi:
1. Poprawiono numerację załączników we wzorze oferty – przypominam, że
numeracja załączników we wzorze oferty dotyczy załączników załączanych do
oferty, a numeracja załączników w SIWZ dotyczy załączników znajdujących się w
SIWZ, tak więc w obu miejscach nie znajdują się te same numery, gdyż SIWZ ma
więcej załączników niż jest wymaga oferta (proszę spojrzeć na nazwy
załączników)… SIWZ umieszczono na stronie WWW.
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2. 01-447 Warszawa, Newelska 6, pokój 402
3. Zamawiający dopuszcza aby przeniesienie numerów (łącze „przychodzące”) odbyło
się w najbliższym dniu roboczym poprzedzającym umowny termin uruchomienia
usługi, Zamawiający proponuje także by usługę jeśli chodzi o ruch wychodzący
uruchomić np. z 7 dniowym wyprzedzeniem w celu weryfikacji poprawności
technicznego działania traktu z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Zamawiający nie ma specyficznych wymagań dotyczących technologii łącza
ostatniej mili, niemniej technologia musi zapewnić minimalny poziom
niezawodności, tak więc jeśli dana technologia spełnia ogólno przyjęte normy dot.
niezawodności, może być ona stosowana.
Z poważaniem
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