IRZP.271.4.2014

Bierawa, 02.04.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa.”.
Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ Zamawiający informuje, że do
w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło w dniu 01.04.2014r.
zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie
następujących kwestii:
Pytanie 1
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: zakresie
świadczenia
usług
telekomunikacyjnych
musi
działać
na
podstawie
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd
Komunikacji Elektronicznej.
Czy Zamawiający wykreśli zapisy, aby Wykonawca posiadał wpis do
Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej w zakresie dostawy Internetu (oraz przedstawił odpowiedni wpis)? Wpis do
UKE posiadają tylko i wyłącznie duże firmy ogólnopolskie (np. Orange, T-mobile, Play),
dzięki któremu mogą one stawiać odpowiednią infrastrukturę, np. nadajniki
telekomunikacyjne. Z wiedzy Wykonawcy wynika, iż gmina Bierawa jest w zasięgu Internetu
mobilnego, a także posiada już odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną, dzięki której
podłączenie Internetu jest możliwe bez zbędnych inwestycji infrastrukturalnych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów
gospodarczych
posiadających tego typu wpis jak integratorzy IT, lokalni operatorzy
oferujący dostęp do Internetu itp. Ponadto Zamawiający oczekuje wysokiej stabilności
dostępu do sygnału internetowego czego nie zapewniają systemy mobilne w tym rejonie.
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Pytanie 2
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: Spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:
b) w zakresie świadczenia usług szkoleniowych musi działać na podstawie wpisu do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Czy Zamawiający wykreśli zapisy, aby Wykonawca posiadał wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych (oraz przedstawił odpowiedni wpis)? Z wiedzy Wykonawcy wynika, że wpis
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dotyczy tylko firm, które chcą szkolić osoby bezrobotne
albo poszukujące pracy, które to są finansowane ze środków Funduszu Pracy, PEFRON, czy
UE (projekty skierowane do osób bezrobotnych). Przedmiot zamówienia definiuje szkolenia
dla osób prywatnych (nie bezrobotnych), które muszą odbyć podstawowe szkolenie
informatyczne (obsługa komputera, itp.) w wymiarze, tylko, 4 godzin na grupę. Taki zapis
powoduje istotne trudności w złożeniu oferty przez innych Wykonawców, którzy to w ramach
przetargów dostarczają tylko sprzęt komputerowy, oraz Internet.
Wykonawca chciałby nadmienić, że spełnienie wszystkich warunków postawionych
w SIWZ jest niemożliwe do spełnienia przez jednego Wykonawcę. Przykładowo, duży
operator telekomunikacyjny, np. Orange, Play, posiada wpis do UKE, natomiast nie posiada
wpisu do Rejestru Firm Szkoleniowych. Z drugiej strony, firma typowo szkoleniowa, która
posiada wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych nie posiada wpisu do UKE oraz nie posiada
możliwości dostarczenia sprzętu komputerowego. Wykreślenie powyższych zapisów przez
Zamawiającego spowoduje, iż inni Wykonawcy złożą porównywalne, konkurencyjne, oferty:
dostarczą odpowiednio skonfigurowane komputery, podłączą Internet oraz przeprowadzą
krótkie, jednodniowe szkolenie, wszytko w ramach jednej firmy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie, gdyż celem projektu jest min. osiągnięcie
odpowiedniego poziomu prowadzenia szkoleń przez podmiot (oferenta) posiadającego w tym
zakresie odpowiednio przygotowana kadrę trenerską i doświadczenie w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych. Ponadto Zamawiający nie kwalifikuje Beneficjenta końcowego wg kryterium
osoba prywatna/ bezrobotny.
Pytanie 3
Czy Zamawiający udostępni sale szkoleniowe dla Wykonawcy, aby ten przeprowadził
szkolenie?
Czy Wykonawca w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego musi doliczyć
koszty wynajmu sali?
Odpowiedź:
Na terenie Gminy Bierawa dostępne są sale umożliwiające przeprowadzenie przedmiotowego
szkolenia. Kwestie związane z wynajmem, w tym z poniesieniem jego kosztów, pozostają
w gestii Wykonawcy.
Pytanie 4
Dotyczy opisu stacji roboczej – 40 sztuk oraz stacji roboczej z monitorem – 58 sztuk.
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 należy podać numer telefonu)
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w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numery seryjnego
urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu
obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego.
Czy Zamawiający zostawi zapis o ogólnopolskiej linii telefonicznej, a wykreśli zapisy 800
i 801, gdyż numer telefonu zaczynający się od wyspecyfikowanych cyfr nie wpływa, na
jakość świadczonych usług helpdesk? Dodatkowym argumentem jest to, że na numery 800
i 801 możemy wykonywać połączenia tylko i wyłącznie z telefonów stacjonarnych, a nie
z komórkowych. Kolejnym argumentem jest to, iż, przykładowo, firma HP, jako producent
komputerów stacjonarnych podaje swój numer linii telefonicznej zaczynający się od 022
(kierunkowy Warszawy).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis bez zmiany, dbając m.in. o koszty obsługi serwisowej, tak
aby koszt rozmów telefonicznej nie obciążały rodzin BO, najczęściej o niskich dochodach.
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