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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 13/pn/2017 - rozbudowa urz^dzeh sieciowych xWDM

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych

(j.t. Dz.U.2015.2164 ze zm.), zwanej dalej „pzp", przekazuj? tresc zapytari, jdde wplyn?ly do

Zamawiaj^cego w dniu 12.06.2017 r. (e-mail) oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Zmiany tresci SIWZ wprowadzam na podstawie art. 38 ust.4 pzp.

Zanvtania;

„Dzialaj4c na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieA

publicznych (tj. z 28.05.2013r. poz. 907 z poin. zm.), dzialajqc w imieniu Wykonawcy, zwracam

si? z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte poniiej, maj^cych istotny wplyw na

zlo^nie oferty i udzielenie zmowienia przez zamawiaj^cego w niniejszym post?powaniu:

Pytanie 1 dot. pkt 3 ppkt 1 lit. c SIWZ

Czy poprawki i aktualizacje oprogramowania, o ktorych mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. c SIWZ dotyczy

wyl^cznie sprz?tu dostarczanego w ramach biez^cego post?powania?

Pytanie 2 dot. pkt 3 ppkt 1 lit. d SIWZ

1. Czy Zamawiaj^cy poprzez termin „legalne zrddlo" rozumie autoryzowany na terenie Polski

kan^ sprzeda±y producenta urz^dzenia?

2. Czy urz^dzenia po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. „reftirbished) maj^ pochodzid

z autoryzowanego na terenie Polski kanahi sprzedaZy producenta?
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3. Prosimy o doprecyzowanie terminu „przedstawiciel producenta" - jakie dokumenty,

uprawnienia lub poziom partnerstwa musi posiadac „przedstawiciel producenta"

4. Czy termin „przedstawiciel producenta" dotyczy tylko swiadczen serwisowych?

Pytanie 3 dot. Opisu Przedmiotu Zamowienia

1. Jak dtugie majq bye patchcordy SM z punktu 5?

2. Prosimy o podanie modelu moduhi zarz^dzajqcego systemem MSP1400."

Wviasnienia (odpowiedzi);

Ad. Pytanie 1

Jak wynika z pkt III pkt 1 litx SIWZ (pkt III ppkt 1 formularza opis przedmiotu zamdwienia),

Wykonawca w ramach gwarancji winien zapewnic Zamawiaj^cemu dost^p do wszelkich

poprawek i aktualizacji oprogramowania wbudowanego w dostarczony sprz?t, w tym prawo do

ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposdb udost?pniony przez

Wykonawc?, zainstalowania i korzystania z nich bez naruszania praw innych podmiotow.

Zgodnie z pkt XII pkt 1 oraz §3 ust.2 wzoru umowy Wykonawca winien uwzgl^dnic w cenie

oferty (wynagrodzeniu calkowitym) wszeikie koszty zwiqzane z realizacj^ zamowienia (umowy),

w tym mi^dzy innymi koszty instalacji i uruchomienia, czy koszty zwiqzane z realizacj^

zobowi^an z tytuhi gwarancji i r^kojmi za wady.

Niniejsze oznacza, iz Wykonawca winien uwzgl^dnic w cenie oferty rowniez koszty wszystkich

elementow, czynnosci niezb?dnych do skutecznego dokonania instalacji i uruchomienia, nie

wyl^czaj^c ewentualnej jednorazowej aktualizacji oprogramowania znajduj^cego si?

w rozbudowywanych urz^dzeniach xWDM, bez pogorszenia, obni2enia b^dz ograniczenia

poziomu funkcjonalnosci tychze urz^dzeh sprzed przedmiotowej rozbudowy.

Ad. Pytanie 2 pkt 1

Wyjasnia si?, iz wymog, aby przedmiot zamdwienia pochodzil z „legalnego ^ddla" nalezy

rozumiec jako oznaczaj^cy przedmiot wyprodukowany, uZywany, rozpowszechniany,

sprzedawany, a takze instalowany i uruchamiany w sposdb zgodny z prawem, w tym w sposdb

nienaruszaj^cy praw producenta/dw dostarczanych elementdw rozbudowy b^dz jakiegokolwiek

innego podmiotu.

Ad. Pytanie 2 pkt 2

Wyjasnia si?, iz definicja sprz?tu po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. refurbished)

wynika z pkt III pkt 1 lit.a SIWZ. Dostarczone przez Wykonawc? elementy rozbudowy winny bye

fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wczesniej nii w 2017 r. Przez sprz?t fabrycznie nowy

oraz wyprodukowany nie wczesniej niz w 2017 r. rozumie si? rowniez pelnowartosciowy sprz?t

ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprz?tu, nie wczesniej niz w roku 2017, po



przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refiirbished"), co winno znale^

odzwierciedlenie w oznaczeniu i dokumentacji sprz^tu.

Ad. Pytanie 2 pkt 3 oraz pkt 4

Pod poj^ciem „przedstawiciel producenta" naleZy rozumie6 podmiot formalnie upowaZniony

przez producenta do wykonania w imieniu producenta okre^lonych czyimo^ci.

»W SIWZ w pkt III pkt 6 in fine dodaje si? zdanie w brzmieniu:

„Pod poj?ciem „producent" uJytym w zdaniu powyzej, a takze w pkt III pkt 1 lit.a i lit.d SIWZ,

w pkt III ppkt 1 i ppkt 4 formularza opis przedmiotu zamdwienia oraz w §10 ust.l lit.c wzoru

lunowy, nalezy rozumiec r6wnie2 „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel

producenta" nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowa^ony przez producenta do

wykonania w imieniu producenta okre^lonych czynno^ci."

»W §1 wzoru umowy wprowadza si? ust?p 5 w brzmieniu:

„5. Pod poj?ciem „producent" uiytym w pkt III ppkt 1 i ppkt 4 zaiqcznika nr 1 do umowy oraz

w §10 ust.l lit.c umowy, nalezy rozumiec rdwniez „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem

„przedstawiciel producenta" nalezy za^ rozumiec podmiot formalnie upowazniony przez

producenta do wykonania w imieniu producenta okre^lonych czynno^ci."

Ad. Pytanie 3 pkt 1

Wyjasnia si?, it dlugo^d patchcordow SM wynika z opisu zawartego w poz. 5 tabeli w formularzu

opis przedmiotu zamdwienia; dhigosc ta ma umozliwid polqczenie wkladki opisanej w poz. 2

tabeli i demultipleksera zainstalowanego w posiadanym przez Zamawiajqcego urz^dzeniu

MSP14000 (wyposazonego w zlqcza LC).

Ad. Pytanie 3 pkt 2

Model moduhi zarz^dzaj^cego systemem MSP1400 to NM2.

Wyjasnienia udzielone w trakcie niniejszego post?powania, w tym wyja^nienia oraz zmiany tre^ci

SIWZ wynikaj^ce z niniejszego pisma, naleiy uwzgl?dnic przygotowuj^c ofert?.

Termin skladania i otwarcia ofert wyznaczony w SIWZ (oraz w ogloszeniu o zamdwieniu)

pozostaje bez zmian.
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