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RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

BIURO ADMINISTRACYJNE

Wykonawcy zainteresowani wzięciem

udział w zapytaniu ofertowym

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 11/2018 na „Świadczenie usiugi dostępu

do szerokopasmowego lącza do Internetu z BGP”

W związku z wpłynięciem pytań do treści zapytania ofertowego, zwanego dalej

„zapytaniem”, Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Zamawiającym”, udziela

wyjaśnień do treści zapytania.

Pytanie 1

Proszę o informację dot zamówienia szerokopasmowego łącza na Szucha 2/4 oraz Krucza 36

potrzebujemy informację czy mogą to być dwa łącza światłowodowe oraz informację czy na

Krucza 36 możemy wykonać wizję lokalną czy są na tym obiekcie opłaty budynkowe etc.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

stanowiącym załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy, w lokalizacji al. Szucha 2/4

wymagane jest łącze do Internetu BGP (1 łącze światłowodowe + 1 łącze radiowe).

Natomiast w lokalizacji przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 wymagane jest co najnmiej jedno łącze

światłowodowe.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6

nie ma dodatkowych opłat za dzierżawę miej scalzużycie prądu przez zainstalowane

urządzenia. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest administratorem budynku i ma

ograniczony dostęp do serwerowni i urządzeń technicznych znajdujących się w budynku,

przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest możliwe.



Pytanie 2

W związku z postanowieniami 2 ust „7 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego — Istotne

postanowienia umowy (IPU) „Czas niedostępności określany będzie na podstawie systemu

monitoringu stron internetowych posiadanego przez Zamawiającego”, zwracamy uwagę

iż proponowany mechanizm w rzeczywistości kontroluje dostępność serwisów internetowych

Zamawiającego (w tym m.in. funkcjonowanie oprogramowania na serwerze, samego serwera,

łącza pomiędzy usługa zamawiana a serwerem Zamawiającego, znajdujących się po drodze

urządzeń aktywnych lub pasywnych znajdujących się pod kontrolą Zamawiającego, etc.),

a nie dostępność łącza.

W związku z powyższym wznosimy aby parametr dostępności łącza był weryfikowany

na podstawie raportów dostępności łącza generowanego przez Wykonawcę.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 3

Ogłoszenie zostało opublikowane przed dniem urzędowo wolnym od pracy tj. 1.11.2018 r.

W związku z utrudnionym dostępem do budynku na ul. Kruczej również w dniu 2.11.2018,

a także w kolejnych dniach przypadających w weekend, czas na dokonanie wizji lokalnej

niezbędnej do prawidłowej wyceny oferty, skrócił się o 4 dni. W związku z powyższym

zwracamy się zmianę terminu złożenie ofert ojeden dzień z 8.11.2018 r na 9.11.2018 r.

Odpowiedź 3

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią modyfikacji treści zapytania.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i upływa

9 listopada 2018 r. o godz. 1200.


