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WYKONAWCY

dotyczy: Swiadczenie ustugi transmisji danych pomi?d^ siedzibg Slgskiego OW NFZ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 i Centrum Zapasow>Tn przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi
(zamdwienie nr 13/pn/2020).

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowien publicznych zwanej dalej
„pzp", przekazuj? Pahstwu tresc wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ - zapytan do SIWZ, jakie wplyn^ly
w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego oraz udzielam
wyjasnien (odpowiedzi).

Wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly zlozone z zachowaniem terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust.
1 pzp. W tresci zapytan zachowano pisowni^ oiyginalnq.

Zapvtanie nr 1

Zamawiaj^cy okreslil termin wykonania zamowienia w okresie 24 miesi^cy, tj. od dnia 02.12.2020 r.
do dnia 02.12.2022 r. Zamawiaj^cy wskazuje, ze zakonczenie swiadczenia ushigi nast^pi w dniu
odpowiadaj^cym nazw^ lub dat^ dniowi rozpocz^cia swiadczenia ushigi - zgodnie z art. 112 k.c.
Wykonawca zwraca si? z prosb^ do ZamawiaJ^cego o zmian? formularza kalkulacja cenowa w ten sposob,
aby Wykonawca mial mozliwo^c obliczyc cen? za ostatni dzieh swiadczenia ushigi tj. za dzieh
02.12.2022 r. Prosb? Wykonawca uzasadnia tym, ze systemy fmansowe (billingowe) obliczaj^
zakonczenie pelnego miesiqca do dnia poprzedzaj^cego dzieh rozpocz?cia swiadczenia ushigi
w przypadku, gdy rozpocz?cie swiadczenia ushigi nast^pilo w trakcie miesiqca (przykladowo: od
03.01.2020 r. do 02.02.2020 r.) lub od pierwszego do ostatniego dnia miesi^ca w przypadku, gdy
rozpocz?cie swiadczenia ushigi nast^pilo z pierwszym dniem miesi^ca (przykladowo: od 01.01.2020 r. do
31.01.2020 r.). Pozostawienie formularza bez zmian b?dzie oznaczac dla Wykonawcy, ze za ostatni dzieh
wykonania zamowienia Wykonawca nie b?dzie mogl wystawic faktuiy za swiadczenie ushigi w tym
konkretnym dniu.
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Odpowiedz fwviasnienie)

Zamawiaj^cy okresla termin wykonania zamowienia z podaniem godzin rozpocz^cia oraz zakonczenia.

Ushiga swiadczona b?dzie od dnia 02.12.2020 r. godz. 00:00 do dnia 01.12.2022 r. do godz. 24:00.

Pkt. rV ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania zamowienia: od dnia 02.12.2020 r., godz. 00:00 do dnia 01.12.2022 r.,

godz.24;00.

Uruchomienie uslugi winno nast^pic najpomiej w dniu 01.12.2020 r.

Zastrzega siq, iz jezeli zawarcie umowy nast^pi po dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zamowienia
zostanie okreslony nast^pujqco:

Uruchomienie ushigi nastqpi w ci^gu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^je si?
swiadczyc ushig? w okresie 24 miesi?cy licz^c od dnia nast?pnego po dniu uruchomienia ushigi.
Rozpocz?cie swiadczenia nast^pi od godz. 0:00, dnia nast?pnego po dniu uruchomienia uslugi;
zakohczenie swiadczenia uslugi nastqpi o godz. 24:00, w dniu poprzedzaj^cym dzieh odpowiadaj^cy
nazw4 lub dat^ dniowi rozpocz?cia swiadczenia ushigi)".

Pkt 2 formularza oferty otrzymuje brzmienie:

„Oswiadczamy, iz zobowi^jemy si? realizowac przedmiot zamowienia od dnia 02.12.2020 r., godz.
00:00 do dnia 01.12.2022 r., godz.24.00.

Uruchomienie uslugi winno nast^pic najpozniej w dniu 01.12.2020 r.

Zastrzega si?, iz jezeli zawarcie umowy nast^pi po dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zamowienia
zostanie okreslony nast?pujqco:

Uruchomienie uslugi nastqpi w ci^gu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^zuje si?
swiadczyc ushig? w okresie 24 miesi?cy liczqc od dnia nast?pnego po dniu uruchomienia uslugi.
Rozpocz?cie swiadczenia nast^pi od godz. 0:00, dnia nast?pnego po dniu uruchomienia ushigi;
zakohczenie swiadczenia uslugi nast^pi o godz. 24:00, w dniu poprzedzaj^cym dzieh odpowiadaj^cy
nazwq lub datq dniowi rozpocz?cia swiadczenia ushigi)".

W zal^czeniu strona 1 i 2 formularza oferty oznaczona PO ZMIANIE, ktor^ nale^ zal^czyc do oferty jako
wlasciw^.

§1 ust.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowi^je si? swiadczyc ushig? od dnia 02.12.2020 r., godz. 00:00 do dnia 01.12.2022 r.,
godz.24.00.

Uruchomienie uslugi winno nast^pic najpozniej w dniu 01.12.2020 r.
Zastrzega si?, iz jezeli zawarcie umowy nast^pi po dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zamowienia
zostanie okreslony nast?puj4co:

Uruchomienie uslugi nastqpi w ci^gu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^je si?
swiadczyc ushig? w okresie 24 miesi?cy licz^c od dnia nast?pnego po dniu uruchomienia ushigi.
Rozpocz?cie swiadczenia nastqpi od godz. 0:00, dnia nast?pnego po dniu uruchomienia uslugi;
zakohczenie swiadczenia uslugi nast^pi o godz. 24:00, w dniu poprzedzajqcym dzieh odpowiadaj^cy
nazw^ lub dat^ dniowi rozpocz?cia swiadczenia ushigi)".

Zapvtanie nr 2

W par 1 ust. 17 projektu umowy Zamawiaj^cy wprowadza wymog wobec Wykonawcy, ze w przypadku
zmiany adresu danej lokalizacji Zamawiaj^cego na innq. — Wykonawca wyrazi gotowosc do bezplatnego



uruchomienia ushigi w nowej lokalizacji przy jednoczesnym zachowaniu warunkow, w tym finansowych,
okreslonych dla pierwotnej lokalizacji. Wykonawca zwraca si? do Zamawiajqcego z zapytaniem, czy

w trakcie wskazanego terminu wykonania zamowienia w okresie 24 miesi?cy Zamawiaj^cy zamierza

skorzystac z tego zapisu, innymi slowy czy przewiduje, ze moze nastqpic zmiana adresu danej lokalizacji

Zamawiaj^cego na innq?

Odpowiedz (wviasnienie)

Przywolane zapisy wzoru umowy maj^ na celu zabezpieczenie mozliwosci dokonania przez

Zamawiaj^cego zmiany lokalizacji w momencie, gdy stosowna decyzja w tym zakresie zostanie podj?ta.

Gdyby zmiany lokalizacji odnoszqce si? do niniejszego zamowienia byly znane na etapie zatwierdzenia

SIWZ, zostalyby przewidziane we wzorze umowy.

Zapvtanie nr 3

W zwi^zku z ogloszonym post?powaniem publicznym nr 13/pn/2020 i nawiqzuj^c do SIWZ, zwracam si?

z uprzejm^ prosb^ o udost?pnienie listy z danymi kontaktowymi do wla^cicieli/administratorow budynkow

nie stanowi^cych wlasnosci NFZ w celu umowienia si? na wykonanie wizji lokalnych w tych obiektach.

Odpowiedz (wviasnieniel

Procedura dokonywania uzgodnieh oraz udost?pnienia danych kontaktowych wlascicieli i administratorow

nieruchomosci najmowanych przez Sl^ski OW NFZ zostala szczegotowo opisana w pkt III ppkt 2 lit. b

SIWZ.

Zapvtanie nr 4

Wykonawca na podstawie ogloszonego post?powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 13/pn/2020

z dnia 21.09.2020, wnioskuje o zmian? terminu skladania ofert z dnia 02.10.2020 r. na 02.11.2020 r.

Powohijqc si? na SIWZ pkt III. Opis przedmiotu zamowienia, gdzie Zamawiaj^cy wymaga od Wykonawcy

przed zlozeniem oferty, dokonania wszelkich uzgodnien z wlascicielem danego obiektu co do mozliwosci

wykonania instalacji, obecny termin 02.10.2020 jest niewystarczajqcy do uzyskania odpowiednich zgod i

wykonania wizji lokalnych potrzebnych do prawidlowej weryfikacji warunkow technicznych, ktore maj^

znaczny wplyw na kohcow^ ofert? cenow^. Zaproponowany przez nas termin skladania ofert jest realnym

terminem na uzyskanie pelnych zgod, zakohczenia formalnosci i wszelkich instalacji wymaganych przy

realizacji calkowicie nowego projektu instalacyjnego.

Odpowiedz (wviasnieniel

Zamawiaj^cy informuje, iz przedluza termin skladania ofert, ktoiy wyznaczony zostaje na dzieh

16.10.2020 r. na godz. 11:00. Zdaniem Zamawiaj^cego, przedhizenie terminu o 2 tygodnie jest

wystarczajqce do dokonania uzgodnieh.

Zapvtanie nr 5

Wykonawca na podstawie ogloszonego post?powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 13/pn/2020
z dnia 21.09.2020, wnioskuje o zmian? terminu wykonania zamowienia dnia 01.12.2020 na 01.01.2021 r.

Przesuni?cie terminu skladania ofert na dzieh 02.11.2020 powinien wiqzac si? z przesuni?ciem terminu

wykonania zamowienia, aby Wykonawca mial wystarczaj^c ilosc czasu na wykonanie wszystkich
wymaganych instalacji na potrzeby Zamawiajqcego. Przy obecnych zapisach SIWZ i zachowujqc obecne
terminy, Wykonawca ma na nie 2 miesiqce i wnioskujemy aby zachowac takq propozycje uwzgl?dniaj4c
nowe terminy.



Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na-zmian? terminu wykonania zamowienia.

Niezale:mie od terminu skladania ofert, Wykonawca b?dzie iiiial wystarcmj^c^ ilo^c c^asu na wykonaiiie

ws^stkich wymaganych instalacji niezaleznie od terminu skladania ofert.(ff^Ao«mvca b^d^e mial na
uruchomienie uslugi 14 dni od dnia zawarcia umowy).

W zwi^zku z powy^zym nie ma potrzeby dokonywmiia zmiariy w ww, zakresie. . .

ZaPVtaniienr 6

Wykonawca na podstawie ogloszonego post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 13/pn72020

z dnia 21.09.2020, wnioskuje o niozliwosc przeprowadzenia wizji lokalnych w obiektach stanowiqcych

wlasnosc Zamawiaj^cego oraz przekazania kontaktow do wlascicieli budynkow W postaci numer6w

- telefonow lub adresow poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku budynkow nie stanowiacych wlasnosci

Zamawiaj^cego. W obecnej postaci, Wykonawca nie ma mozliwosci nawi^zania kontaktu w oparciu o

przekazane informacje w SIWZ a ich odszukanie we wlasnym zakresie powoduje brak mozliwosci

pdprawnej weryfikacji danego kontaktu.

Odpowiedz (wviasnienie)

Patrz odpowiedz na zapytanie nr 3.

Zapvtanienr 7

Lokalizacja Tychy. Grota-Roweckiego 42 czy istnieje mdzliwosc wykor^stania infrastruktury

telekomunikacyjnej do podania uslugi od NFZ w budynku.

Odpowiedz (wvi asflienie)

Zamawiajqcy informuje, ze w podanej lokalizacji nie posiada infrastruktiity telekomunikacyjnej.

Zapytanie nr 8

Dla lokalizacji l^obuck wizja iia riiiejscu jest nie mozliwa gdyz odzial jest zamkni^ty zdj^cic w zal^czniku.
Prosimy o przedhiZenie terminu skladania ofert do momenta otwarcia odziatu.

Qdpowiedzlwviasnienie)

Punkt Obshigi w Klobucku pd dnia 01.10.2020 r. zostanie otwarty. Prosz? o kontakt zgodnie z procedure

opisana w SIWZ (patrz odpowiedz na zapytanie nr 3).

Zapytanie nr 9

pytanie odnosnie punktu Ic - czy mozemy mieszac wymienione konfiguracje ?

tj. dla realizowanych na naszych zasobach lokalizacjach realizowac za pomocq: jeden wspolny VLAN dla

wszystkich stykow;

a dla lokalizacji podl^czanych przez innych ISP: 3-punktowe V-LAN-y (kazdy obejmuje dwa styki

w Katowicach i jedn^ jednostk? terenow^;

. Odpowiedz (wyiasnienie^

Zarriawiajqcy dopiiszcza mozliwosc konfiguracji przy zapewnieUiu odpowiedniej przepustowosci opisanej

w SIWZ.



Zmian dokonuje si? na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zarnowien publicznych.
Dokonane niniejszym pismem zmiany tresci SIWZ, powoduj^ zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu,
W celu umozliwienia Wykonawcom uwzgl?dnienia w tresci oferty udzielonych odpowiedzi oraz zmian
wprowadzonych niniejszym pismem, w oparciu o art. 38 ust.6 pzp, przedtuzam termin sidadania ofert
o czas niezb?dny na wprowadzenie zmian w ofertach, tj. do dnia 16.10.2020 r. do godz. 11.00. Otwarcie
ofert nast^pi w tym samym dniu o godz. 12.00.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy pkt X lit.D
(ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Udzielone przez Zamawiajqcego odpowiedzi (wyjasnienia), a takze wprowadzone zmiany, stanowi^ cz?sc
SIWZ.
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