
Ogłoszenie nr 500022503-N-2018 z dnia 30-01-2018 r. 

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 508399-N-2018 

Data: 22/01/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47, 70-

515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail 

zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477. 

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-01-30, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-02-05, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> Polski 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 

roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego, polegających 

na możliwości wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem zainstalowanego przez 

Operatora Zakończenia Sieci. Usługa jest realizowana poprzez łącza kablowe. 2. Zamawiający 

przewiduje w ramach umowy skorzystanie z prawa opcji, której w zakres i wielkość określono w 

załącznikach od nr 4.1 do nr 4.21 do siwz odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 

ofertę. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 odrębnych części tj.: od zadania nr 1 do 

zadania nr 21 – zgodnie z opisem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej 

części zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości w ramach zamówienia 

gwarantowanego oraz zamówienia w ramach prawa opcji, zakres i warunki wykonania 

przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 6 do siwz oraz załącznikach od nr 4.1 

do nr 4.21 do siwz i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1-5.2 do siwz odpowiednio 

dla każdej części przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowe wymagania odnośnie płatności za 

przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1-5.2 

do siwz odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia. 6. Kody dotyczące przedmiotu 

zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 7. 

64.21.10.00-8. 8. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie oprócz ceny 

także czasu usunięcia (w minutach) przez Wykonawcę zgłoszonej przez Zamawiającego usterki, 

które winien podać w załącznikach od nr 4.1 do nr 4.21 do siwz odpowiednio dla części, na którą 

Wykonawca składa ofertę. 9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązał się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw 

członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z świadczeniem usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej dla 

jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego 10. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 9 
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nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji 

niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności przez daną osobę. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na 

podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz 

stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem 

rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji niniejszej umowy. 11. 

Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia określono w § 9 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 5.1-5.2 do siwz odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia. 12. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 13. Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części 

zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 

ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych 

(załącznik nr 2 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 

siwz. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie 

realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa 

zachodniopomorskiego, polegających na możliwości wykonywania połączeń telefonicznych za 

pośrednictwem zainstalowanego przez Operatora Zakończenia Sieci. Usługa jest realizowana 

poprzez łącza kablowe lub radiowe. 2. Zamawiający przewiduje w ramach umowy skorzystanie 

z prawa opcji, której w zakres i wielkość określono w załącznikach od nr 4.1 do nr 4.21 do siwz 

odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 3. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 21 odrębnych części tj.: od zadania nr 1 do zadania nr 21 – zgodnie z opisem w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, ilości w ramach zamówienia gwarantowanego oraz zamówienia w 

ramach prawa opcji, zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w 

załączniku nr 6 do siwz oraz załącznikach od nr 4.1 do nr 4.21 do siwz i we wzorze umowy 
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stanowiącym załącznik nr 5.1-5.2 do siwz odpowiednio dla każdej części przedmiotu 

zamówienia. 5. Szczegółowe wymagania odnośnie płatności za przedmiot zamówienia określone 

zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1-5.2 do siwz odpowiednio dla każdej 

części przedmiotu zamówienia. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we 

Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 7. 64.21.10.00-8. 8. Zamawiający wymaga 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie oprócz ceny także czasu usunięcia (w minutach) przez 

Wykonawcę zgłoszonej przez Zamawiającego usterki, które winien podać w załącznikach od nr 

4.1 do nr 4.21 do siwz odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 9. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowiązał się do zatrudnienia w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 

1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji 

zamówienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z świadczeniem usług 

telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego 

10. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 9 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania 

przez te osoby czynności w ramach realizacji niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

wykonywania czynności przez daną osobę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji 

zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie 

później niż trzy dni robocze przed zamiarem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby 

czynności w ramach realizacji niniejszej umowy. 11. Pozostałe wymagania dotyczące 

zatrudnienia określono w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5.1-5.2 do siwz 

odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. 

Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom 

Wykonawcy. b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 do siwz). 

Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 siwz. W przypadku braku 

takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez 

udziału podwykonawcy. 
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