
Szczecin, dnia 30.12.2014 r.

ZZ-2380-183/14

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”
na „świadczenie usług telekomunikacyjnych PSTN/ISDN telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji
województwa zachodniopomorskiego”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniu  29.12.2014 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

Pytanie 1

Zamawiający w tabeli nr 1 Załącznika nr 8 do SIWZ wyznaczył termin uruchomienia usługi:
 Pozycje 1-20 na dzień 08.01.2015 r.
 Pozycja 46 na dzień 01.01.2015 r.

Termin składania ofert Zamawiający określił na 31.12.2014 r. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający
wyobraża  sobie  realizację  usługi  w pozycji  46  przez  Wykonawcę  innego niż  Orange?  Jednocześnie  chcemy
zauważyć, że pomiędzy datą złożenia oferty a terminem realizacji usług z pozycji 1-20 są tylko 3 dni robocze.
Prosimy  o  informację  w  jaki  sposób  Zamawiający  wyobraża  sobie  realizację  usług  z  pozycji  1-20  przez
Wykonawcę innego niż Multimedia? Wyznaczone przez Zamawiającego w/w terminy rozpoczęcia świadczenia
usług  w  sposób  drastyczny  preferują  konkretnych  Wykonawców tj.  ORANGE  POLSKA  S.A.
i MULTIMEDIA S.A. i ograniczają zasadę uczciwej konkurencji.
Dlatego też wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usług na 01.02.2015 r. dla wszystkich pozycji
od 1 do 46 określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ gdyż określone przez Zamawiającego terminy 01.01.2015 r.
i  08.01.2015  r.  są  nierealne  i  niemożliwe  do  spełnienia  przez  innych  operatorów niż  Orange  i  Multimedia.
Pragniemy  również  zwrócić  uwagę  Zamawiającemu  na  czas,  który  jest  konieczny  na  dokonanie  procedury
wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  podpisanie  umowy  z  wybranym  Wykonawcą,  konieczność  wypełnienia
wniosków na przeniesienie numeracji oraz przeprowadzenie całej procedury przeniesienia numeracji.
W tej sytuacji zachodzi duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że dojdzie do sytuacji, w której zanim
dojdzie  do  wyboru  Wykonawcy i  podpisania  umowy,  minie  termin  świadczenia  usługi,  co  będzie  podstawą
do naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu rozpoczęcia usługi na 01.02.2015 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin uruchomienia usługi w tabeli nr 1 Załącznika nr 8 do SIWZ na 08.02.2015r. a
koniec  na  31.07.2016  dla   pozycji  od  1  do  20  oraz  termin  uruchomienia  usługi  dla  pozycji  nr 46  na
01.02.2015 r a koniec  na 31.07.2016r. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Pytanie 2

Zamawiający w tabeli nr 1 Załącznika nr 8 do SIWZ w pozycji 3 podał  „Numer jeszcze nie istnieje - lokal
użytkowany od ZUT; Akademicki Ośrodek Jeździecki ul.  Junacka 25 71-424 Szczecin” .  Prosimy o informację
czy  Zamawiający  dokonał  wywiadu  technicznego  i  uzyskał  warunki  techniczne  na  instalację  nowej  linii
analogowej?  Jeśli  pozyskanie  warunków  technicznych  leży  po  stronie  Operatora  to  termin  realizacji  usługi
z pozycji 3 wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 08.01.2015 r. jest niemożliwy do spełnienia gdyż nowy,
potencjalny  Wykonawca  musi  dokonać  wywiadu  technicznego  co  jest  niemożliwe  do  spełnienia  biorąc
pod uwagę, że pomiędzy dniem składania ofert 31.12.2014 r. a dniem 08.01.2015 r. są tylko 3 dni robocze.
Termin realizacji usługi wyznaczony na dzień 08.01.2015 r. ewidentnie preferuje obecnego Operatora gdyż mógł
on wcześniej uzyskać warunki techniczne na instalację nowej linii.
W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu rozpoczęcia usługi na 01.02.2015 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonał wywiadu technicznego i ceduje pozyskanie niezbędnych informacji na  Wyko-
nawcę, zmieniając jednocześnie terminy dla tej lokalizacji - zawarte w odpowiedzi na Pytanie nr 1.



Pytanie 3

W Załączniku nr 7 do SIWZ „Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy” w punkcie 4 jest zapis mówiący  „Podstawą obliczania należności jest suma abonamentu
oraz  opłat  za  faktycznie  przeprowadzone  rozmowy   w  miesięcznym  okresie  rozliczeniowym,  od  pierwszego
do ostatniego dnia miesiąca”.  Prosimy o wskazanie w którym miejscu Załącznika nr 6 do SIWZ Formularz
cenowy i jakościowy należy podać opłaty za połączenia jak również prosimy o wyszczególnienie tych połączeń
na  poszczególne  frakcje  np.  strefowe,  międzystrefowe,  do  sieci  komórkowych,  międzynarodowe,  infolinie,
Biura Numerów itp.).
Zatem jeśli Zamawiający przewiduje wprowadzenia opłat za połączenia wnosimy o modyfikację Załącznika nr 6
oraz związaną z tym modyfikacją kryterium oceny ofert zawartą w Załączniku nr 9. Natomiast jeśli Zamawiający
nie przewiduje wprowadzenia opłat za połączenia wnosimy o odpowiednią modyfikację Załącznika nr 7.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że koszt miesięczny za abonament jest niezależny od liczby wygenerowanych minut
wychodzących w ruchu krajowym, w związku z powyższym  doprecyzowuje to w  załączniku nr 9 do siwz.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie dotyczące Załącznika nr 6 do SIWZ Formularz cenowy i jakościowy.
 W tabeli cenowej w kolumnie ilość, pozycja 3 widnieje liczba 120 odnosząca się do  „P1 Abonament

telefoniczny ISDN”. Prosimy o udzielenie wyjaśnienia co oznacza liczba „120”.
 W  tabeli  cenowej  w  kolumnie  ilość,  pozycja  3  widnieje  oznaczenie  „20819  /  31”  odnosząca  się

do „Abonamentu telefoniczny ISDN”. Prosimy o udzielenie wyjaśnienia co jak Wykonawca ma rozumieć
oznaczenie „20819 / 31”. Jeśli to jest iloraz obu tych liczb to prosimy o wyjaśnienie co oznacza wynik
tego ilorazu czyli liczba 671,580645161(…). Natomiast jeśli  nie jest to iloraz prosimy o wyjaśnienie
ilością jakiej miary jest liczba „20819” i liczba „31”.

Pragniemy zauważyć, że przedmiotem zamówienia jest 39 linii analogowych i 7 linii ISDN (czyli razem 46 linii),
tak więc podane w tabeli cenowej liczby są dla nas niezrozumiałe i nie potrafimy się do nich odnieść. Zatem aby
Wykonawca  mógł  podać  dobrze  skalkulowane  ceny  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienie,  konieczne  jest
dokładne i precyzyjne określenie czynników, które wpływają na jej wysokość. Dlatego też bardzo pomocne będą
nam udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia dotyczące liczb w tabeli cenowej i/lub ewentualne modyfikacje
Załączników.

Odpowiedź:

W kwestii podanych liczb w w tabeli cenowej dla ISDN - 120 to liczba wynikająca z faktu, że Wykonawca
przewiduje 6 abonamentów o czasie trwania 17 miesięcy oraz 1 abonament o czasie trwania 18 miesięcy,
zgodnie z tabelą nr 1 załącznika numer 8, co daje wartość (6*17)+18 = 120. W kwestii abonamentów POTS
wynikła wartość została obliczona na podstawie faktu, że Wykonawca przewiduje 37 pełnych abonamen-
tów miesięcznych o okresie trwania 17 miesięcy, jeden 12 miesięczny oraz jeden 15 miesięczny, ponieważ
jednak 20 abonamentów trwać będzie 24 dni a jeden abonament 3 dni - co stanowi 483/31 abonamentów
miesięcznych. Sumaryczna wartość abonamentów POTS stanowi około 671,58... - jest to liczba niewymier-
na, dlatego Zamawiający zdecydował na podanie tej liczby w postaci ułamka według reguły (37*17) +27 +
483/31 – co stanowi 20819/31.

Pytanie 5

W przypadku linii cyfrowych ISDN, prosimy o podanie czy są to linie cyfrowe ISDN BRA (2B+D) czy też ISDN
(30B + D). W przypadku linii cyfrowej ISDN BRA 2B+D prosimy o podanie ilości numerów MSN lub zakresu
DDI. W przypadku linii cyfrowej ISDN 30B+D prosimy o podanie zakresu numerów DDI.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dostęp ISDN BRA z jednym numerem MSN. 



W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie :

Załącznika  Nr 7 pkt 16  
Było:   
„Początek okresu realizacji umowy określony jest w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do umowy,  natomiast koniec
ustala się na dzień 30.06.2016 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na zadanie objęte Umową.”

Zmienia się na:   
„Początek okresu realizacji umowy określony jest w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do umowy,  natomiast koniec 
ustala się na dzień 30.06.2016 r. dla pozycji tabeli od (21-45) oraz dla reszty pozycji tabeli do końca lipca 2016r, lub 
do wyczerpania środków przeznaczonych na zadanie objęte Umową.”

Załącznika  Nr 7 pkt 19  
Było:   
„Po  upływie  30.06.2016  r.  usługi  objęte  umową  zostaną  wyłączone  bez  konieczności  składania  przez
Zamawiającego wypowiedzenia. W przypadku nie wyczerpania do tej daty środków przeznaczonych na realizację
zadania, Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do zamawiającego żadne roszczenia.”

Zmienia się na:   
„Po upływie 30.06.2016 r. dla pozycji tabeli od (21-45) oraz dla reszty pozycji tabeli do końca lipca 2016r, usługi
objęte umową zostaną wyłączone bez konieczności składania przez Zamawiającego wypowiedzenia. W przypadku
nie wyczerpania do tej daty środków przeznaczonych na realizację zadania, Wykonawcy nie będą przysługiwały w
stosunku do zamawiającego żadne roszczenia.”

Załącznika  Nr 8  
Było:   
„Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie  usług telekomunikacyjnych telefonii  stacjonarnej  ISDN/PSTN dla
jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego do końca czerwca 2016r, przy czym uruchomienie ich musi
nastąpić według harmonogramu podanego w tabeli nr 1.”

Zmienia się na:  
„Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie  usług telekomunikacyjnych telefonii  stacjonarnej  ISDN/PSTN dla
jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego do końca czerwca 2016r, dla pozycji tabeli od (21-45) oraz
dla reszty pozycji tabeli do końca lipca 2016r, przy czym uruchomienie ich musi nastąpić według harmonogramu
podanego w tabeli nr 1.”

Załącznika  Nr 8 Tabela nr 1 kolumna 5  poz. 1-20 „  Termin   rozpoczęcia świadczenia usługi”  
Było:  
„08.01.2015 r.”

Zmienia się na:   
„08.02.2015 r.”

Załącznika  Nr 8 Tabela nr 1 kolumna 5  poz. 46 „  Termin   rozpoczęcia świadczenia usługi”  
Było:  
„01.01.2015 r.”

Zmienia się na:   
„01.02.2015 r.”

Załącznika  Nr 9 pkt 1  
Było:   

„C1 – koszt miesięczny za abonament ISDN;
   C2 – koszt miesięczny za abonament PSTN ;”



Zmienia się na:   
„C1 – koszt  miesięczny  za  abonament  ISDN niezależnie  od liczby  wygenerowanych minut  wychodzących  
            w  ruchu krajowym ;
 C2 – koszt  miesięczny za abonament PSTN niezależnie  od liczby wygenerowanych minut  wychodzących
           w ruchu krajowym;”

Rozdziału IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia   
Było:   
„Termin wykonania zamówienia:  termin realizacji usługi do 30.06.2016 r.
Szczegółowe zestawienie rozpoczęcia uruchomienia usługi określono w tabeli nr 1 w załączniku nr 8 do siwz.”

Zmienia się na:   
„Termin wykonania zamówienia: 
zakończenie świadczenia usług : 
- 30.06.2016 r. dla pozycji od 21 do 45 w tabeli nr 1 załącznika nr 8 do siwz;
- oraz 31.07.2016 r. dla pozostałych pozycji w tabeli nr 1 załącznika nr 8 do siwz. 
Szczegółowe zestawienie rozpoczęcia uruchomienia usług określono w tabeli nr 1 w załączniku nr 8 do siwz.„

         W załączeniu  Zamawiający  przekazuje  zmienione  załączniki  do  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia : 
-  istotne dla zamawiającego postanowienia umowy - załącznik nr 7 do siwz;
-  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do siwz;
-  opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert – załącznik nr 9 do siwz.

  

             W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 08.01.2015 r.
Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


