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Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i zapewnienie
dostępu do sieci Internet dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
znak postępowania: NZ-NA/I/PN/19/10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Nr 1-3 oraz ZMIANA SIWZ nr 1
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161,
poz.1078) zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w dniu
23.11.2010 r. wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie podłączenia usług za pośrednictwem technologii
WLR ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie polegało na zapewnieniu stałego dostępu do
publicznej sieci telefonicznej drogą kablową, spełniając warunki zawarte w SIWZ, oraz
zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający może pomóc w uzyskaniu pozwolenia na ułożenie sieci kablowej do
Zamawiającego na terenie przy ul. Hryniewieckiego 10, teren „DALMOR”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie ma takiej możliwości.
Pytanie nr 3
Zamawiający w załączniku numer 1 do SIWZ w p-kcie 11, c) podaje szacunkowy czas na
połączenia do sieci komórkowej i tu wymienia operatorów ORANGE, ERA oraz PLUS.
W formularzu cenowym Zamawiający podaje tylko „sieci komórkowe” bez sprecyzowania
jakiego typu są to operatorzy. Wykonawca zapytuje czy w związku z różnymi kosztami
międzyoperatorskimi dopuszczacie Państwo rozdzielenie stawki na połączenia do operatorów
podanych w zał. 1 w p-kcie 11.c) , oraz do operatorów alternatywnych PLAY oraz Polsat?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, w załączniku nr 1 do SIWZ w p-kcie 11c. podaje czas połączeń do sieci
komórkowej operatorów Orange, ERA i Plus, ponieważ zdecydowana większość ruchu
połączeń komórkowych odbywa się do tych operatorów. Połączenia z innymi operatorami są
marginalne. W związku z tym Zamawiający nie prowadzi ewidencji połączeń z
wyszczególnieniem konkretnych operatorów telefonii komórkowej.

ZMIANA SIWZ Nr 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu
zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
W celu poprawienia omyłki polegającej na podaniu w opisie przedmiotu zamówienia,
formularzu cenowym oraz wzorze umowy nieprawidłowego numeru telefonu Morskiej Stacji
Ratowniczej w Tolkmicku ul. Parkowa 1, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany niżej
wymienionych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie
załączników nr 1, 5 i 6, a mianowicie:
1. w treści pkt. IV ppkt. 2 lit. b. załącznika nr 1 do SIWZ, numer: „ 55 231 62 55”
zmienia się na „55 231 61 55”.
W wyniku dokonanej zmiany pkt. IV ppt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Do 2013 roku Zamawiający planuje przeniesienie dwóch linii
telefonicznych wraz z usługą dostępu do sieci Internet:
a. 58 675 00 13 - przeniesienie na terenie miejscowości Hel
na adres: nr działki 32/44,
b. 55 231 61 55 - przeniesienie na terenie miejscowości Tolkmicko
na adres: nr działki 1/50
O terminie przeniesienia linii Zamawiający powiadomi Wykonawcę w
terminie 3 miesięcy od daty planowanego przeniesienia. „
2. w treści wiesza/Lp 11 , kolumna 2 Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 5
do SIWZ, numer „ 55 231 62 55” zmienia się na „55 231 61 55”.
W wyniku dokonanej zmiany wiesza/Lp 11 , kolumna 2 Formularza cenowego otrzymuje
brzmienie:
„Tolkmicko ul. Parkowa 1 – przeniesienie linii telefonicznej 55 231 61 55 wraz
z usługą dostępu do sieci Internet na adres: nr działki 1/50
( opisano w pkt. IV.2. zał 1 do SIWZ)

*/”

3. w§ 5 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, numerację punktów z cyfry
4 i 5, zmienia się odpowiednio na 1 i 2 oraz w lit. b numer telefonu „55 231 62 55”
zmienia się na „55 231 61 55”.
W wyniku dokonanej zmiany § 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji linii
telefonicznych oraz dostępów do sieci Internet.
2. Do 2013 roku Zamawiający planuje przeniesienie dwóch linii
telefonicznych wraz z usługą dostępu do sieci Internet:
a. 58 675 00 13 - przeniesienie na terenie miejscowości Hel,
na adres: nr działki 32/4,.
b. 55 231 61 55 - przeniesienie na terenie miejscowości Tolkmicko,
na adres: nr działki 1/50
O terminie przeniesienia linii Zamawiający powiadomi Wykonawcę w
terminie 3 miesięcy od daty planowanego przeniesienia. „
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
Gdynia, dn. 26.11.2010 r.
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