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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 29.04.2014 r.        

Nr sprawy: TOM.271.1.14.2014  

                  
                                                   

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/14/INF/14 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
                     

Zamawiający informuje, że  w dniu 25 kwietnia 2014 roku wpłynęły kolejne pytania w 
sprawie ww. postępowania: 
 
„W związku z chęcią złożenia oferty na w/w przetarg, zwracamy się z pytaniami: 
 

1. „Czy Zamawiający będzie wymagał konserwacji systemu w okresie 5 lat? 

a) Jeżeli tak, to czy wartość konserwacji ma być wliczona w cenę oferty? 

b) Jeżeli Zamawiający będzie wymagał konserwacji, to prosimy o określenie 

częstotliwości i zakresu czynności dla każdego etapu konserwacji. 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wymaga w tym postępowaniu przetargowym usługi konserwacji.

  

 

2. Czy Zamawiający będzie zawierał oddzielną umowę na konserwację? Jeśli tak to z 

kim? 

 

Odpowiedź: 

 Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania  

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie odpłatnej dzierżawy części otworu 

teletechnicznej kanalizacji pierwotnej dla kabla światłowodowego od Orange Polska 

S.A. z dobudowaniem własnych brakujących odcinków? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie odpłatnej dzierżawy części otworu 

teletechnicznej kanalizacji pierwotnej dla kabla światłowodowego od Orange Polska 

S.A. z dobudowaniem własnych brakujących odcinków. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie odpłatnej dzierżawy słupów energetycznych 

dla kabla światłowodowego z dobudowaniem własnych brakujących odcinków? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie odpłatnej dzierżawy słupów energetycznych dla  

kabla światłowodowego z dobudowaniem własnych brakujących odcinków. 

 

5. W §16 punkt 6 wzoru umowy Zamawiający wymaga: 

„Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych elementów od chwili 

zgłoszenia w ciągu maksimum 24 godziny”, a w §16 punkt 9 „Jeżeli Wykonawca nie 
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podejmie czynności naprawczych w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia, 

Zamawiający ma prawo usunąć wady lub dokonać napraw we własnym zakresie lub 

powierzyć usunięcie lub dokonanie napraw osobie trzeciej na ryzyko i koszt 

Wykonawcy.” 

a) W punkcie 6 nie określone jest czy 24h dotyczy dni roboczych? 

b) W punkcie 9 Zamawiający pisze o czynnościach naprawczych w ciągu 3 dni 

roboczych. 

Jakie zapisy są prawidłowe lub jak je rozumieć? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w §16 punkt 6 umowy zobowiązuje Wykonawcę do naprawy 

uszkodzonych elementów od chwili zgłoszenia w ciągu maksimum 24 godzin. Zapis 

ten dotyczy wszystkich dni.  

Zamawiający w przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 24 godzin, dał 

możliwość dostarczenia sprzętu zastępczego w terminie 48 godzin od momentu 

zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie naprawiłby uszkodzonych elementów w ciągu 24 

godzin, ani nie dostarczyłby urządzenia zastępczego w ciągu 48 godzin, wtedy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wady lub dokonania naprawy we 

własnym zakresie lub powierzenia usunięcia lub dokonania naprawy osobie trzeciej 

na ryzyko i koszt Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych.   

 

6. Jakie wymagania ma Zamawiający co do asysty i pomocy technicznej w §16 punkt 4 

wzoru umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zapewnienia asysty i pomocy technicznej na przeprowadzone 

prace, dostarczone oprogramowanie oraz sprzęt do 31 grudnia 2015. Asysta i pomoc 

techniczna powinna zapewnić Zamawiającemu między innymi zdiagnozowanie 

usterki, rekonfiguracje dostarczonego sprzętu, w zakresie: Sieci teleinformatycznej, 

Systemu Monitoringu, infomatów, hotspot-ów, telefonii VOIP. 

 
 
 
 
 

           Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                                /-/ 

                                                                                                     Janusz Pilitowski 
 


