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  Uczestnicy postępowania 

 
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usługi zarządzania siecią”  
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.756 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. 
zamówienia wyjaśniam: 
 
Pytania: 
„1. Czy Zamawiający zapewni dostęp do infrastruktury (przełącznik Cisco Catalyst 6504-E oraz 

przełącznice sieci światłowodowej) przez 24 godziny i przez 7 dni w tygodniu? Całodobowy dostęp 
do infrastruktury jest niezbędny m. in. ze względu na zapisy w projekcie umowy mówiące 
o spoczywającym na Wykonawcy obowiązku zapewnienia dostępności łącza oraz zapisy mówiące 
o czasie usunięcia awarii. 

2. Czy infrastruktura Zamawiającego (przełącznik, sieć światłowodowa) jest ubezpieczona od następstw 
siły wyższej (m. in. wojny, eksplozji, pożarów, zdarzeń spowodowanych działaniem sił natury 
takimi jak gwałtowne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenia pioruna)? 

3. Czy przełącznik Cisco Catalyst 6504-E objęty jest serwisem gwarancyjnym, a jeśli nie, czy 
Zamawiający posiada wykupiony serwis pogwarancyjny tego przełącznika, ewentualnie urządzenie 
zapasowe? Jeżeli Zamawiający nie posiada powyżej wskazanego serwisu, kto będzie ponosił koszty 
związane z naprawą przełącznika w sytuacji awarii wynikłej z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy? 

4. Czy sieć światłowodowa, którą Zamawiający chce oddać w zarządzanie objęta jest serwisem 
gwarancyjnym, a jeśli nie, czy Zamawiający posiada wykupioną usługę serwisowania tej sieci? 
Jeżeli Zamawiający nie serwisuje światłowodów, na czyj koszt usuwane mają być ich ewentualne 
awarie wynikłe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? 

5. Czy Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za potencjalne awarie sieci światłowodowej 
wynikłe z powodu niezgodności stanu faktycznego z dokumentacją powykonawczą? 

6. Jakie inne czynności będą rozumiane przez zarządzanie siecią o którym mowa w pkt. 3 ust. 2 ppkt 
14) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis przedmiotu Zamówienia, składowe 
przedmiotowego zamówienia)? 

7. Jak Zamawiający rozumie zapis zawarty w § 1 ust. 4 projektu umowy załączonego do SIWZ o treści 
„wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót”?” 

 
Odpowiedzi: 
 
Ad.1)  
Zamawiający zapewni dostęp do infrastruktury (przełącznik Cisco Catalyst 6504-E oraz przełącznice 
sieci światłowodowej) znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów przez 24 godziny 
i przez 7 dni w tygodniu. 
Ad.2)  
Wszystkie urządzenia komputerowe będące w posiadaniu Zamawiającego (w tym przełącznik Cisco 
Catalyst 6504-E) są ubezpieczone. Sieć światłowodowa należąca do Zamawiającego nie jest 
ubezpieczona. 
Ad. 3)  
Przełącznik Cisco Catalyst 6504-E nie jest objęty serwisem gwarancyjnym. Zamawiający nie posiada 
wykupionego serwisu pogwarancyjnego tego przełącznika oraz nie posiada urządzenia zapasowego. 
Jeżeli Wykonawca w sytuacji awarii wykaże, że awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, koszty związane z naprawą będzie ponosił Zamawiający. 
 
 



Ad. 4)  
Sieć światłowodowa, którą Zamawiający chce oddać w zarządzanie nie jest objęta serwisem 
gwarancyjnym.  Zamawiający nie posiada wykupionej usługi serwisowania tej sieci. Jeżeli Wykonawca 
w sytuacji awarii udowodni, że awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, koszty 
związane z naprawą będzie ponosił Zamawiający. 
Ad. 5)  
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za potencjalne awarie sieci światłowodowej jeżeli 
udowodni, że wynikły z powodu niezgodności stanu faktycznego z aktualną dokumentacją 
powykonawczą. 
Ad. 6)  
Przez zarządzanie siecią Zamawiający rozumie wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego 
i zgodnego z wymogami i specyfikacją działania przedmiotu zamówienia. Przywołane zapisami SIWZ 
(„m.in.”) czynności są przykładowymi elementami zarządzania siecią. 
Ad. 7)  
Zapis „wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót” Zamawiający rozumie jako wszystkie koszty 
robót związane z doprowadzaniem łącza do Zamawiającego. 

         Z UP. BURMISTRZA 
SEKRETARZ MIASTA I GMINY 


