
Informacja na stronę internetową

Szczecin, dnia 19.03.2013 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, 2 i 4 uPzp Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań 

i wniosków, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania. 

1. Pytanie: Szanowni Państwo, w załączniku  nr 7 do SIWZ (zestawienie agregacji) dla 
relacji  KPP Kołobrzeg  -  PP Gościno  podano  przepustowość  256  Kbit/s  natomiast  w 
załączniku  6  (zestawienie  relacji)  podana  wartość  wynosi  512  Kbit/s  -  proszę  o 
doprecyzowanie, która wartość jest prawidłowa i wymagana przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w załączniku do siwz nr 6,  w tabeli  nr 1 
w zadaniu  numer  25  Lp.  44,  polegającą  na  zamianie  błędnie  wpisanej  wartości 
512 kbit/s na 256 kbit/s.

2.  Ponadto  w  projekcie  umowy  (§3  pkt  5-b)  Zamawiający  zawarł  wymagany  termin 
usunięcia  awarii  wynoszący 8  godzin  od  momentu  zgłoszenia  przez  Zamawiającego. 
Proszę w związku z tym o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia 
terminu usunięcia awarii (wstrzymanie biegu czasu usunięcia awarii) w przypadku, gdy 
usunięcie awarii wymaga dostępu do posterunku, który nie jest dostępny przez całą dobę 
oraz  zamieszczenie  w  projekcie  umowy  zapisu  dot.  wyłączenia  odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia awarii w przypadku niedostępności 
lokalu Zamawiającego, którego dotyczy zgłoszenie awarii.  
Odpowiedź:
Zamawiający w każdym przypadku udostępni dostęp do obiektu w którym nastąpiła 
awaria.  Zamawiający określił  także  w  §8 ust.  1  pkt.  c  projektu  Umowy,  że  kara 
będzie  naliczana  tylko  w  przypadku  jeżeli  zwłoka  w  usunięciu  awarii  nastąpi 
z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu Umowy. 

Zamawiający nie dokonuje zmian w terminach składania i otwarcia ofert oraz wnie-
sienia wadium.
Termin składania ofert oraz wadium upływa w dniu 08.04.2013r. godz. 11.30


