Warszawa 2013-11-04 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym
otrzymaliśmy pytania dot. przetargu:
1. W związku z zapisem pkt 8 w załączniku nr 1 do siwz wnosimy o wyjaśnienie, czy
podana numeracja jest obsługiwana w ramach ISDN 30 B+D?, Naszym zdaniem
jest to numeracja dla usługi ISDN 2B+D wraz z 3 MSN, dlatego wnosimy o
stosowną modyfikację formularza cenowego i dodanie pozycji: cena miesięcznej
opłaty abonamentowej za usługę 1x ISDN 2B+D. W odniesieniu do zapisów umowy
§ 3 w ust. 1 dotyczy uruchomienia ISDN 30 B + D z 300 DDI i 3 MSN, nie ma
usługi ISDN 30B+D , która zapewni numery DDI i MSN jednocześnie.
2. W związku z zapisem zawartym w formularzu oferty, tabela, kolumna 4 i 5, wnosimy
o doprecyzowanie i podanie w jakim celu Wykonawca ma podać cenę jednostkową
netto i ilość minut po ew. wykorzystaniu minut darmowych ? Wyjaśniamy, że
Wykonawcy podają cenę za 1 minutę danego rodzaju połączenia .
3. W związku z zapisem zawartym w pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia wnosimy o
rezygnację z wymogu. Wyjaśniamy, ze Wykonawca
nie ma możliwości
dostarczania na nośniku CD specyfikacji faktury, a także szczegółowych wykazów
połączeń. Specyfikacja do faktury jest integralną częścią faktury zbiorczej, która
może być przesyłana w formie papierowej lub e’mail, czy zamawiający dopuszcza
takie rozwiązanie?
4. W odniesieniu do zapisów § 5 Umowy ust. 1 pkt d) i pkt e) informujemy, że w
systemie rozliczeniowym połączenia międzynarodowe podzielone są na 8 grup z
podziałem na cztery strefy dla których jest zróżnicowana wycena. Przy czym
większość krajów UE przypisana jest do I strefy. Natomiast podane przez
zamawiającego kraje w pkt e ) USA, Meksyk, Chiny,,Korea PŁd, Japonia
przydzielone są do różnych grup, dlatego wnosimy o wykreślenie takiego podziału i
przyjęcie, że połączenia międzynarodowe będą rozliczne zgodnie z cennikiem
Wykonawcy.
5. Wnosimy o wykreślenie wymogu podania stawki za połączenia w poszczególnych
przedziałach czasowych. Wykonawcy w ofertach proponują jedną stawkę za dany
rodzaj połączenia przez całą dobę.
6. Wnosimy o wykreślenie zapisów umowy § 7 ust.4. Informujemy, iż oferta
przygotowywana przez Wykonawcę, będzie dostosowana do wymogów zawartych
w SIWZ, przez co będzie niestandardowa. Nie można zatem w jakikolwiek sposób
odnosić jej do aktualnie obowiązujących planów taryfowych dla klientów
biznesowych. Tylko Wykonawca dysponuje narzędziami do określania opłacalności
oferty i kalkulacji ryzyka związanego z podpisaniem umowy na warunkach
postawionych przez Zamawiającego - narzędzia te stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i określają rentowność danego projektu - wnosimy o wykreślenie
ww.zapisu.
7. Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego
sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne
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niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności
niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: bezprawne działania osób
trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu
Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r.
(sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte
wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona
zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie
nalicza się.
8. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu i określenie czasu usuwania
awarii w następujący sposób: „Wykonawca zapewni przez 24 godziny na dobę
możliwość zgłoszenia awarii świadczonych usług telekomunikacyjnych a czas
usunięcia awarii nie dłuższy niż 24 godzin od momentu zgłoszenia, liczony w czasie
gotowości służb technicznych do usunięcia awarii, tj. od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00.” ?
9. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 13 Umowy zgodnie z
którym „Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym
miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc”?
10. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dot. braku opłat za inicjację połączeń, dotyczy
połączeń o których mowa w formularzu cenowym. Inne połączenia i usługi
ogólnodostępne, niewymienione w niniejszej umowie będą świadczone i rozliczane
na zasadach obowiązujących w cenniku.
Odpowiedzi:
1. Odpowiedź już była udzielona -> http://www.ibspan.waw.pl/upload/pliki/pytanie_0133_52775f4bde853_0.pdf
2. Proszę
poczytać:
http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/dostawa_uslug_telekomunikacyjnych_isd
n_w_budynku_ibs_pan-40
http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/dostawa_uslug_telekomunikacyjnych_isd
n_w_budynku_ibs_pan_numer_ogloszenia_127111__2009
uzasadnienie
dlaczego istnieją kolumny 4 i 5 jest zawarte w tych przetargach – podmiot
zgłaszający takie wymagania to Telekomunikacja Polska
3. Dopuszczamy formę email zamiast CD
4. Nie zgadzamy się na takie zmiany
5. Zamawiającego interesuje stawka w godzinach 8-18 – propozycja stawki 0-24
zawiera w sobie stawkę 8-18
6. § 7 ust.4. dotyczy ew. możliwości obniżki stawek – chcemy pozostawić ten punkt z
uwagi na potencjalną przyszłą możliwość obniżki stawek
7. Potwierdzamy takie brzmienie
8. Dopuszczamy taką zmianę
9. Nie zgadzamy się
10. Potwierdzamy
Z poważaniem
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