
 

                                                                                                            Szczecin, dnia 29.06.2009 r.
ZZ-2380-48/09

                                                                               
Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” na 
świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
przy ul. Małopolskiej 47 (realizacja połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci 
komórkowych, do infolinii oraz usług teleinformatycznych).

         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że w dniu 25.06.2009 r. wpłynęły 
następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1:
Rozdz. III  "Przedmiot zamówienia" - pkt 4 ppkt 2) – czy centrala DGT Millenium jest wyposażona 
w kartę PRA i czy jest ona własnością Zamawiającego?
Odpowiedź:

      Zamawiający informuje, że centrala DGT Millenium jest wyposażona w kartę PRA i jest ona

      własnością Zamawiającego.

Pytanie 2:
Rozdz. III "Przedmiot zamówienia" – pkt 4 ppkt 15d – "bezpłatną całodobową telefoniczną obsługę 
klientów" – co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem?
Odpowiedź:

      Zamawiający w rozdz. III „przedmiot zamówienia” pkt 4 ppkt 15d poprzez zapis „bezpłatną

      całodobową obsługę klientów”, rozumie zapewnienie przez Wykonawcę całodobowego 

przyjmowania zgłoszeń dotyczących świadczonych w ramach umowy usług telekomunikacyjnych, 

w  szczególności  zgłaszania  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  wszelkich  nieprawidłowości 

w ich funkcjonowaniu.

Pytanie 3:
Rozdz. IV "Termin wykonania zamówienia" – Zamawiający określa na 7 miesięcy czas zawarcia 
umowy a zgodnie z Załącznikiem Nr 5 pkt 1 usługa ma być zrealizowana w ciągu 30 dni od daty jej 
podpisania – zgodnie z tymi zapisami świadczenie usługi może wynieść 6 miesięcy – takie zapisy 
naruszają zasadę równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji art. 7 ust. 1, art. 29 
ust. 1 i 2 Pzp.
Odpowiedź:

      Zamawiający informuję, że dokonał modyfikacji zapisu w Rozdz. IV. Termin wykonania 

zamówienia  do  postaci  „Wymagany termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia:  7  miesięcy  od 

czasu uruchomienia usługi" (przy czym uruchomienie usługi musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty 

podpisania umowy).

Pytanie 4:
Rozdz. VI "Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" – pkt 3. Aktualne zaświadczenie 
o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej – co Zamawiający rozumie pod pojęciem aktualne?



Odpowiedź:
Aktualne tj. Ważne na dzień składania ofert.

Pytanie 5:
Zamawiający nie określa w sposób jednoznaczny, czy chce zachować dotychczasową numerację 
telefoniczną, czy też Wykonawca może przydzielić swoją numerację telefoniczną. W przypadku 
zachowania dotychczasowej numeracji Zamawiający nie podaje zakresu numeracji jaką dysponuje.
W przypadku nowej numeracji Zamawiający nie podaje, czy będzie wymagał zapowiedzi o zmianie 
numeracji i po czyjej stronie będą związane z tym koszta. Brak tych informacji naruszają zasadę 
równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 Pzp.
Odpowiedź:

Zamawiający w tabeli zawartej w Załączniku Nr 3 do SIWZ, poprzez zapis (091) xx10000 do 

(091)  xx19999,  określił  że  wymaga,  aby  Wykonawca przydzielił  nową  numeracje 

z  zachowaniem  podanego  zakresu  pięciu  ostatnich  cyfr  obecnie  używanej  wewnętrznej 

numeracji Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy  podstawienia zapowiedzi 

słownej o zmianie numeracji.


