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Szczecin, dnia 07.11.2012 r.
ZZ- 2380-128/12                                                                        

dot.:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  
i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej 
„uPzp”  na   Świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  telefonii  stacjonarnej  w  jednostkach  Policji 
woj. zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia,  które wpłynęły do przedmiotowego postępowania w dniu 06.11.2012r.  
wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją.

Pytanie 1:
Rozdział  XVI  SIWZ,  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
umowy,  czy  Zamawiający  potwierdzi,  że  w  przypadku  wyboru  oferty   Wykonawcy  prowadzącego 
działalność gospodarczą w formie spółki  akcyjnej,  część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy,  
będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374§1KSH.          
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z art.374 § 1. Kodeksu spółek handlowych.

Pytanie 2:
Rozdział  XVI  SIWZ,  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
umowy, Wykonawca zwraca się o uzupełnienie postanowień IPU poprzez dodanie nowego ustępu o treści: 
„W  razie  zmiany  wysokości  obowiązujących  stawek  VAT  dotyczących  przedmiotu  Umowy  w  okresie  
obowiązywania  niniejszej  Umowy  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  
uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia postanowień SIWZ o taki zapis.

Pytanie 3:
Rozdział  XVI  SIWZ,  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
umowy,  Wykonawca zwraca się  o  zamieszczenie w postanowieniach zapisu zgodnie  z  którym:  „Łączna 
suma kar umownych, bonifikat, odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie pkt XVI ppkt 14  
pkt. b) IPU, pkt 21 ppkt a) IPU nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w  
danym miesiącu”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia postanowień SIWZ o taki zapis.

Pytanie 4:
Rozdział  XVI  SIWZ,  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
umowy, ust. 9, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji świadczenia usługi z przeniesieniem 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Czy Zamawiający może podać szacowaną ilość jednostek, które 
mogą zostać przeniesione do nowej lokalizacji? 
W przypadku, gdy jednostka organizacyjna Zamawiającego zostanie przeniesiona do lokalizacji, w której nie 
ma warunków technicznych do świadczenia usługi, na czyj koszt zostaną zrealizowane niezbędne inwestycje 
do świadczenia usług?
Odpowiedź:
Zamawiający  zmienia  zapis  w  ust.  9  rozdziału  XVI  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy na zapis: 
„Zamawiający planuje w 2013 roku, przeniesienie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku do  
nowej lokalizacji przy ul. Polnej 25 w Szczecinku. Wykonawca w ramach oferty cenowej musi przewidzieć  
również koszty przeniesienia usługi do nowej lokalizacji.
W  przypadku,  gdy  jednostka  zostanie  przeniesiona  do  lokalizacji  w  której  brak  będzie  warunków  



technicznych do przeniesienia usługi, Zamawiający zrezygnuje z dalszego świadczenia usługi” 
Pytanie 5:
Rozdział  XVI  SIWZ,  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
umowy,  ust.  10,  Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji  z usług w przypadku likwidacji  jednostki 
organizacyjnej Zamawiającego. Czy Zamawiający może określić szacunkową ilość lokalizacji, która może 
zostać zlikwidowana w czasie trwania umowy? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje likwidacji lokalizacji, do których doprowadzone będą przedmiotowe usługi. 
Jednakże zastrzega sobie taka możliwość w związku z ewentualnymi zmianami w strukturze organizacyjnej 
Policji.

Pytanie 6:
Rozdział  XVI  SIWZ,  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej 
umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowień XVI IPU umowy i dodanie zapisu o  
treści: „Całkowita  suma kar umownych naliczonych na podstawie pkt. XVI ppkt 14 pkt b) IPU, pkt 21 IPU,  
pkt a) i pkt c) nie przekroczy 10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.” 
Gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do wysokości 10% 
kwoty  wartości  umowy,  zwracamy  się  o rozważenie  innej  wartości  procentowej,  gdyż  wskazanie 
maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami 
i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zapisu limitu kar do Istotnych postanowień umowy.

Pytanie 7:
Załącznik  nr  5  do  SIWZ,  Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia,  Zamawiający  wymaga,  aby 
Wykonawca,  w  ramach  oferty  cenowej  wykonał  w  obecności  wyznaczonych  przedstawicieli  KWP w 
Szczecinie wizje lokalne w obiektach, w celu określenia miejsca montażu oraz poznania stanu technicznego 
obiektów.
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez wykonanie wizji lokalnych „w ramach oferty  
cenowej”, w szczególności, czy Zamawiający rozumie przez to wliczenie w cenę ofertową kosztu wykonania 
tego rodzaju wizji lokalnych? Czy muszą je wykonać wszyscy Wykonawcy, czy tylko Wykonawca, którego 
oferta zostanie wybrana?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w punkcie 11 Załącznika nr 5 do SIWZ tj. Warunkach wykonania przedmiotu 
zamówienia na: „Zamawiający umożliwia Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnych w obiektach w celu  
określenia warunków technicznych instalacji usługi”.

Pytanie 8:
Z uwagi na zakres postępowania i konieczność sprawdzenia możliwości technicznych świadczenia usługi  
oraz ze względu na zadane pytania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
15.11.2012r. Wyznaczony na dzień 08.11.2012r. termin składania ofert jest niewystarczający na prawidłowe 
przygotowanie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 14.11.2012r.  

Pytanie 9:
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dodanie  w  formularzu  kalkulacji  cenowej  pozycji  „abonament”.  
Zamawiający żąda, aby stałe koszty ponoszone przez Wykonawców za utrzymanie linii telefonicznej zostały 
wkalkulowane  w  koszty  połączeń,  jednocześnie  podaje  tylko  szacunkowe  czasy  trwania  połączeń,  nie 
gwarantując  ich  minimalnego  wolumenu.  W  ten  sposób  skonstruowany  formularz  ofertowy  nie  daje  
możliwości Wykonawcom, aby mogli rzetelnie przygotować ofertę.
Odpowiedź:
Zamawiający  w  formularzu  kalkulacji  cenowej  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  określił  w  kolumnie  3 
Gwarantowaną minimalną ilość minut, które zobowiązuje się wykorzystać w okresie trwania Umowy. 
Taki  zapis  pozwala  Oferentowi  na  wykonanie  kalkulacji  cenowej  z  zachowaniem  gwarantowanych 
przychodów.



Pytanie 10:
Czy łącza ISDN są połączone w wiązki PBX? Jeżeli tak, to prosimy podać w jakich lokalizacjach.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w każdej lokalizacji łącza ISDN połączone są w jedną wiązkę PBX, do której 
przypisane są wymagane w SIWZ zakresy istniejącej numeracji (DDI).

Pytanie 11:
Wykonawca wnosi o wskazanie kto jest aktualnym operatorem świadczącym usługi stanowiące przedmiot  
zamówienia oraz kto jest operatorem macierzystym numeracji wskazanej przez Zamawiającego?
Odpowiedź:  Poniżej zamieszczono wykaz aktualnych operatorów świadczących usługi w poszczególnych 
jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego.

Nr 
zadania Lokalizacja Operator świadczący 

usługę
Macierzysty operator 

numeracji

1

Komenda Wojewódzka Policji w 
Szczecinie
70-515 Szczecin
ul. Małopolska 47

Multimedia Polska S.A Multimedia Polska S.A

2
Komenda Miejska Policji w Świnoujściu
72-600 Świnoujście,
ul. Krzywoustego 2a

Telekomunikacja Polska 
S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

3
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
75-009 Koszalin,
ul. Słowackiego 11

Telekomunikacja Polska 
S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

4

Komenda Powiatowa Policji w 
Białogardzie
78-200 Białogard,
ul. Staromiejska 35

Multimedia Polska S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

5

Komenda Powiatowa Policji w 
Choszcznie
73-200 Choszczno,
ul. Wyzwolenia 2

Multimedia Polska S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

6

Komenda Powiatowa Policji w Drawsku 
Pomorskim
78-500 Drawsko Pom.
ul. Obr. Westerplatte 3

Telekomunikacja Polska 
S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

7

Komenda Powiatowa Policji w 
Goleniowie
72-100 Goleniów,
Maszewska 9

Telekomunikacja Polska 
S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

8
Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
72-300 Gryfice,
ul. Mickiewicza 19

Telekomunikacja Polska 
S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

9
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
74-100 Gryfino,
ul. Grunwaldzka 9

Telekomunikacja Polska 
S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

10

Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu 
Pom.
72-400 Kamień Pomorski,
ul. Żwirki i Wigury 2

Multimedia Polska S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A



11

Komenda Powiatowa Policji w 
Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg,
ul. Kilińskiego 20

Multimedia Polska S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

12
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
73-300 Łobez,
ul. Wojska Polskiego 2

Multimedia Polska S.A
Telekomunikacja 
Polska S.A

13

Komenda Powiatowa Policji w 
Myśliborzu
74-300 Myślibórz,
ul. Marszałka Piłsudskiego 4

Multimedia Polska S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

14
Komenda Powiatowa Policji w Policach
72-010 Police,
ul. Kasprowicza 3

Telekomunikacja Polska 
S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

15
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce,
ul. Kościuszki 24

Multimedia Polska S.A
Telekomunikacja 
Polska S.A

16
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
76-100 Sławno,
ul. Gdańska 2

Multimedia Polska S.A
Telekomunikacja 
Polska S.A

17
Komisariat Policji w Darłowie
76-150 Darłowo
ul. Rzemieślnicza 48

Multimedia Polska S.A
Telekomunikacja 
Polska S.A

18

Komenda Powiatowa Policji w 
Stargardzie Szcz.
73-110 Stargard Szczeciński,
ul. Warszawska 29

Multimedia Polska S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A
Usługa świadczona po 
łączu Multimedia 
Polska S.A

19

Komenda Powiatowa Policji w 
Szczecinku
78-400 Szczecinek,
ul. 28-Lutego 17/19

Multimedia Polska S.A

Telekomunikacja 
Polska S.A

20
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
78-300 Świdwin,
ul. Wojska Polskiego 18a

Telekomunikacja Polska 
S.A

 

Telekomunikacja 
Polska S.A

21
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
78-600 Wałcz,
ul. Kościuszki 33

Multimedia Polska S.A
Telekomunikacja 
Polska S.A

Pytanie 12:
Zamawiający  w  punkcie  XVI  wymaga  comiesięcznego  przesyłania  szczegółowych  bilingów.  Czy 
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zamiast tego umożliwił Zamawiającemu korzystanie z aplikacji  
on-line umożliwiającej kontrolę oraz analizę rachunków telefonicznych? Aplikacja taka byłaby połączona 
bezpośrednio z systemem bilingowym i przedstawiała bieżący wykaz przeprowadzonych rozmów – czas ich  
trwania oraz koszt.  Aplikacja umożliwia również dostęp do bilingów szczegółowych i  sumarycznych za  
ostatnie sześć okresów rozliczeniowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 13:
Zamawiający wymaga w formularzu ofertowym wskazania przez Wykonawcę jedynie cen za połączenia  
jednostkowe,  wykluczając  tym samym  opłaty stałe  i  abonamentowe.  Taki  wymóg  jest  krzywdzący dla 
potencjalnie nowego dostawcy,  który na własny koszt  musi  doprowadzić  własną infrastrukturę,  a opłata 
abonamentowa  daje  Wykonawcy  gwarancję  zwrotu  poniesionych  kosztów,  w  przeciwieństwie  do  opłat 



nieregularnych,  zależnych od  skali  ruchu Zamawiającego.  Powoduje  to  uprzywilejowywaną  pozycję  dla 
obecnego dostawcy, który nie ponosi ryzyka nowych instalacji.
Odpowiedź:
Zamawiający  w  formularzu  kalkulacji  cenowej  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  określił  w  kolumnie  3 
Gwarantowaną minimalną ilość minut, które zobowiązuje się wykorzystać w okresie trwania Umowy. 
Taki  zapis  pozwala  Oferentowi  na  wykonanie  kalkulacji  cenowej  z  zachowaniem  gwarantowanych 
przychodów.

Pytanie 14:
Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.11.2012r. Przedłużony termin pozwoli 
Wykonawcom rzetelnie przygotować ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na wniesione 
zapytania, które w dużej mierze będą kluczowe dla przygotowania oferty.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 14.11.2012r.  

Jednocześnie zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia 
wadium do dnia 14.11.2012r. - godziny bez zmian.


