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Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o informację, czy istnieje możliwość zamiany szaf wiszących 19" 9U na szafy wiszące 19" 10U?

Odpowiedź 1
 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach wskazanych w OPZ lub lepszych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafy wiszącej o wysokości19”  10U

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników dla muf światłowodowych FIST-GC02-BD6-NN-POOO ?

Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf światłowodowych o podobnej funkcjonalności innych producentów

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zakresu rzeczowego, tj. w pkt. 2. Wybudowanie kanalizacji kablowej Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest mowa: „Wybudowanie rurociągu kablowego z rury karbowanej z linką RHDPEk-F 110/9,4" natomiast w „Zakres rzeczowy obejmuje" jest mowa o ułożeniu rury RHDPEk-F 110/9,4.
W związku z tym czy Wykonawca ma przyjąć, że oprócz budowy rurociągu 2-otw. z rur HDPE 40mm należy też wybudować rurociąg/kanalizację o długości około 1230m? Czy też podana rura RHDPEk-F 110/9,4 jest rurą osłonową układaną w wykopie rurociągu kablowego?

 Odpowiedź 3
Wykonawca ma przyjąć, że należy wybudować rurociąg 2 otworowy z rur HDPE 40 oraz na odcinku 1230 metrów równolegle ułożyć rurę RHDPEk 110/9,4 we wspólnym wykopie.

Pytanie 4 
Proszę o jednoznaczne określenie, czy dostawa i montaż drzwi anty włamaniowych dotyczy każdej lokalizacji, czy też tylko punktu centralnego?

Odpowiedź 4
Zgodnie z OPZ dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych dotyczy tylko punktu centralnego



Pytanie 5
Pkt 8.2 2) SIWZ Wykonawca musi wykazać, że wykonał „co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 500.000 zł każda obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz budowy kabli światłowodowych". Czy zostanie spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że realizował dwa zadania pn: Zaprojektowanie i wybudowanie linii światłowodowej w relacji: ..." a na potwierdzenie powyższych wymagań przedstawi protokoły bezusterkowego odbioru prac i protokoły bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej dla każdego zadania?

Odpowiedź 5
Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia precyzyjnie formułują oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do tego, jakie referencje powinni przedstawić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. Warunek dotyczący potwierdzania wykonania zaprojektowania oraz wykonania robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz budowy kabli światłowodowych jest istotny z punktu widzenia przygotowania do zadań, jakie wybranego wykonawcę czekają przy realizacji inwestycji. Wykonanie zleceń, o jakich Państwo piszecie, będzie zaakceptowane, o ile tylko znajdzie potwierdzenie, że każdy z istotnych wymaganych elementów (zaprojektowanie, wybudowanie, elementy sieci światłowodowej; elementy kanalizacji teletechnicznej) był w tych zleceniach obecny.

Pytanie 6
Załącznik nr 3 do SIWZ "Projekt umowy " zawiera w paragrafie 23 zapis mówiący o załącznikach do umowy. Pod nr 2 wymienia się "Szczegółową Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych".
Wzmiankowany dokument powstaje na podstawie sporządzonych opracowań projektowych dla inwestycji, wobec czego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający rzeczywiście dysponuje takim opracowaniem i będzie ono załącznikiem do umowy. Nadmieniam, iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ Zadanie I - opracowanie dokumentacji projektowej) przewiduje się opracowanie STWiORB przez Wykonawcę na podstawie opracowań projektowych.

Odpowiedź 6 
Zamawiający nie dysponuje tym dokumentem, jego wykonanie zostanie oczywiście zlecone w ramach niniejszego przetargu. W wyjaśnieniu na Państwa wątpliwość pragniemy stwierdzić, że dopisanie wśród załączników do projektu umowy STWiORB było efektem pomyłki. Element ten zostaje wykreślony z treści załączników do projektu umowy

Pytanie 7
Czy Zamawiający posiada listę właścicieli/użytkowników działek od których konieczne będzie uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane? 

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający posiada listę właścicieli tj: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Ożarów, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ożarowie.


Pytanie 8
Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat wysokości roszczeń właścicieli/użytkowników działek, które zostaną wykorzystane przy realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 8
Nie przewiduje się opłat za wejście w teren, jedynie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządców dróg.

Pytanie 9
Czy Zamawiający uzyskał zgody właścicieli/użytkowników działek, które zostaną wykorzystane przy realizacji przedmiotu zamówienia? Czy Zamawiający uzyskał zgody właścicieli/ użytkowników obiektów w których mają się znajdować  końcówki światłowodów i Hot Spot-ów na ich lokalizację w tych obiektach?

Odpowiedź 9
Zamawiający uzyskał niezbędne zgody właścicieli działek.


Pytanie 10
Czy Zamawiający dysponuje wiedzą o jakichkolwiek niewymienionych w dokumentacji przetargowej pozwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach czy zezwoleniach

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dysponuje taką wiedzą, ale służy pomocą przy ewentualnych uzgodnieniach.

Pytanie 11
Dotyczy pkt III.3.1 Ogłoszenia o zamówienia – Zamawiający wymaga w pkt III.3.1 ogłoszenia wykazania przez Wykonawcę uprawnień wynikających w ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tymczasem w pkt 8.2 ppkt 1) SIWZ Zamawiający nie wskazał jakichkolwiek wymogów w zakresie określonym w art. 22 ust 1 pkt 1) ustawy PZP, prosimy więc o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wymaga czy też nie wymaga spełnienia szczególnych wymogów w ramach tego warunku? W przypadku gdyby Zamawiający wymagał spełnienia warunku w opisanym w ogłoszeniu zakresie prosimy o wskazanie wymaganych oświadczeń i dokumentów, których dołączenia do oferty Zamawiający wymaga, gdyż w  pkt III.3.1 ogłoszenia odwołał się Zamawiający do nieistniejącego rozdział III.6.?

Odpowiedź 11
Zamawiający już dokonał zmiany ogłoszenia w tym punkcie.

Pytanie 12 
Czy okoliczności dopuszczające zmianę umowy określone w IV.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 23 SIWZ należy rozumieć łącznie? Czy Zamawiający dopuszczając w pkt IV.3) Ogłoszenia zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy przy niezmienności wynagrodzenia netto?


Odpowiedź 12
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.


Pytanie 13
Prosimy o udostępnienie programu funkcjonalno- użytkowego, który jest niezbędny dla przygotowania kompletnej oferty cenowej?

Odpowiedź 13
Zamawiający udostępni program funkcjonalno-użytkowy, ale zwraca uwagę, że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest wyczerpująca ilość informacji dotycząca zamówienia.

Pytanie 14
Dot. § 18 ust 1 lit b) – czy kara umowna wyliczana będzie wyłącznie w przypadku zwłoki w końcowym odbiorze przedmiotu umowy przewidzianym na dzień 15 listopada 2012 roku? 
OdpowiedŸ 14
Projekt umowy przewiduje odbiory częściowe, w szczególności odbiór dokumentacji technicznej, oraz odbiór końcowy. Kary umowne mogą być naliczane przy naruszeniu któregokolwiek ze wskazanych terminów odbioru.
Pytanie 15
Dot. § 19 ust 2 pkt 4) czy Zamawiaj¹cy przewiduje mo¿liwoœæ uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym do tego terminie,  dopiero bezskuteczny up³yw wyznaczonego terminu uprawnia³by Zamawiaj¹cego do odst¹pienia od umowy?

OdpowiedŸ 15
Zamawiaj¹cy dokona wnioskowanej zmiany zapisów projektu umowy.

Pytanie 16

Dotyczy  za³¹cznika nr II.3 tabela wiersz 11. Proszê o sprecyzowanie paramentów urz¹dzenia "Switch zarz¹dzalny 24 porty PoE RJ45 + 4 porty SFP" w zakresie wydajnoœci urz¹dzenia, sposobu zarz¹dzania, redundancji, wspieranych funkcjonalnoœci.

OdpowiedŸ 16
Proponowana specyfikacja urz¹dzenia Switch zarz¹dzalny 24 porty PoERJ45 + 4 porty SFP
- 24 porty 10/100/1000, 
- 4 sloty Gigabit SFP, 
- port konsoli, 
- IEEE 802.3af PoE na ka¿dym z 24 portów 10/100/1000, 
- stakowalny (do 192 portów), 
- pojemnoœæ MAC: min 8000,
- przepustowoœæ min 35,7mpps, 
- zarz¹dzanie WEB, SNMP
- typ obudowy: rack 19"






Pytanie 17
Proszê o okreœlenie trybu serwisowania urz¹dzeñ aktywnych infrastruktury oraz o okreœlenie zakresu konfiguracji tych urz¹dzeñ

OdpowiedŸ 17

Zamawiaj¹cy wymaga, co rocznego przegl¹du zainstalowanego sprzêtu w okresie 5-letniej trwa³oœci projektu. Konfiguracja ma obejmowaæ integracjê, weryfikacjê oraz po³¹czenie nowych urz¹dzeñ aktywnych instalowanych w ramach projektu z istniej¹c¹ infrastruktur¹ teleinformatyczn¹ Zamawiaj¹cego
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