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Szczecin, dnia 13.02.2013 r.
ZZ- 2380-10/13                                                                        

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 "Dzierżawę łączy 

telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego".

.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający udziela wyjaśnienia do pytań i wniosków, które wpłynęły do 

przedmiotowego postępowania w dniach 04.02.2013r. oraz 07.02.2013r. 

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.02.2013r.

Pytanie 1
Prosimy  o  wskazanie  osób  kontaktowych  ze  strony  Zamawiającego  z  poszczególnych  lokalizacji  wskazanych 
w zał. nr 6 do SIWZ.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem siwz, osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest  p.  Katrzyna Imianowska, 
tel. (91) 82-11-478. 
Osobą kontaktową w sprawach dotyczących wizji lokalnych jest p. Cezary Bielicki, tel. (91) 82-11-630.

Pytanie 2
Prosimy o wskazanie lokalizacji z poszczególnych lokalizacji, które są własnością Zamawiającego.

Odpowiedź:
Wykaz lokalizacji wraz z określeniem właściciela obiektu zawiera załącznik nr 1.

Pytanie 3
Prosimy o podanie kontaktów do osób ze strony administracji lub właścicieli lokalizacji, które nie należą do Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada danych takich osób. Kontakty do osób ze strony administracji lub właścicieli lokalizacji, które  
nie należą do Zamawiającego należy ustalić we własnym zakresie.

Pytanie 4
Czy zamawiający umożliwia realizację usług z wykorzystaniem łączy radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym?

Odpowiedź:
Zamawiający umożliwia realizację usług z wykorzystaniem łączy radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym.

Pytanie 5
W przypadku realizacji poszczególnych usług poprzez łącza radiowe, czy zamawiający udostępni dostęp do dachu?

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  dopuszcza  aby  Wykonawca  instalował  jakiekolwiek  urządzenia  radiowe  na  dachach  i  ścianach 
budynków będących w trwałym zarządzie przez zamawiającego. Możliwość instalacji w pozostałych obiektach należy 
uzgadniać z właścicielami obiektów.

Pytanie 6
Czy zamawiający zagwarantuje, że wykonawca nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami ze strony właścicieli lub 
administracji obiektów za dostęp i możliwość wykonania okablowania wewnętrznego oraz instalacji łącza radiowego na 
dachu?



Odpowiedź:
Zamawiający nie gwarantuje, że wykonawca nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami ze strony właścicieli lub 
administracji obiektów za dostęp i możliwość wykonania okablowania wewnętrznego oraz instalacji łącza radiowego na 
dachu.

Pytanie 7
Czy zamawiający zagwarantuje, że wykonawca nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami ze strony właścicieli lub 
administracji obiektów za instalację łącza radiowego na dachu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie gwarantuje, że wykonawca nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami ze strony właścicieli lub 
administracji obiektów za instalację łącza radiowego na dachu.

Pytanie 8
Czy zamawiający udostępni w swoich placówkach okablowanie strukturalne wewnętrzne do realizacji łączy?

Odpowiedź:
Zamawiający może,  w miarę  swoich  możliwości  technicznych,  udostępnić  istniejące  już  okablowanie  strukturalne 
celem realizacji łączy w obiektach będących w trwałym zarządzie przez zamawiającego.

Odpowiedzi na p  ytania   z dnia   07.02.2013r.  

• Zamawiający nie udostępni obecnego oznakowania łączy cyfrowych i analogowych. Łącza oznaczane są przez 
operatora  świadczącego  aktualnie  usługi  w  celach  ewidencyjnych  i  serwisowych.  Wszelkie  niezbędne 
informacje potrzebne do dokonania weryfikacji technicznej przez oferenta zawarte są w załączniku nr 6 do 
SIWZ. 

• Zamawiający nie zgadza się na wyodrębnienie opłaty instalacyjnej w formularzu cenowym na łącza cyfrowe  i 
analogowe. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez 
zmian.


