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Gmina Miasta Radomia, Urz ąd Miejski w Radomiu  

Biuro Zamówie ń Publicznych 
 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kili ńskiego 30 

tel. 048 36-20-283; 36-20-288;  
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 

Radom, dn. 01 sierpnia 2008r. 

  

 
 

 Wszyscy Wykonawcy 

 
 
BZP.KK.341 – 322/08 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi dost ępu do sieci Internet 

w budynku przy ul. Reja 5  w Radomiu, ogłoszonego w dniu 29.07.2008r. na: 
tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 
www.portal.uzp.gov.pl, pod numerem: 174623-2008. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655) przesyłamy odpowiedzi jakie 
zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu: 
 

Pytanie 1: „Prosimy o dodanie zapisu do §3 o następującej treści:” JeŜeli Zamawiający nie 
otrzyma faktury VAT za dany okres rozliczeniowy w terminie do 20- go bieŜącego miesiąca 
zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę. Skutki nie dokonania 
powiadomienia, o którym mowa powyŜej obciąŜają  Zamawiającego”. 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na wprowadzenie powy Ŝszego zapisu do 
§ 3 projektu umowy.  

 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje zapisów w § 3 ust. 5, aby za dzień 
zapłaty uznawany był  dzień  wpływu środków na rachunek Wykonawcy?” 
 
Odpowied ź 2:  Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na modyfikacje zapisów w § 3 ust. 5 
projektu umowy.  

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość, aby opłaty abonamentowe za 
świadczone usługi będące przedmiotem umowy były płatne z góry a nie jak jest mowa w  § 3 
ust. 2. Abonament jest to bowiem „opłacone prawo do korzystania z określonego 
świadczenia, zazwyczaj wykupione przedterminowo przez abonenta na pewien okres” 
(źródło: Wikipedia)”.  

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na modyfikacje zapisów w § 3 ust. 2 
projektu umowy.  
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Pytanie 4: „Prosimy o modyfikację zapisów w § 8 ust. 1 i dodanie następującej treści: 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, w czasie gotowości słuŜb technicznych, w 
terminie 24 godzin od momentu, w którym Wykonawca wykryje awarię lub awaria zostanie 
zgłoszona przez Zamawiającego na numer ………….” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na modyfikacje zapisów w § 8 ust. 1 
projektu umowy.  

Pytanie 5: „Prosimy o dodanie zapisów do § 1, Ŝe świadczenie usługi będącej przedmiotem 
zamówienia odbywa się na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz regulaminie 
świadczenia usług stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na modyfikacje zapisów w § 1 projektu 
umowy.  

Pytanie 6: „Prosimy o modyfikację zapisów, aby  rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło  
w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.  Podany przez Państwa termin ( 7 dni)  jest zbyt 
krótki na realizację przedmiotu zamówienia.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody, aby świadczenie usługi nast ąpiło  
w ci ągu 30 dni od dnia podpisania umowy.  

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 
 


