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oDPowIEDŻ NA PYTANIA wYKoNAwCY
Sprawa: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Staty-

stycznego w Warszawie w latach Ż016 - 2020

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia}9 sĘcznia 2004 roku Prawo zamo-

wień publicznych (Dz. U. z2ol5 r. poz. 2164) zamawiający odpowiada na pytania wyko-

nawcy:

Pytanie: W zwiqzku z opisem obecnie posiadanej infrastruhury telekomunikacyjnej u Zama-

wiajqcego orąz w nviqzku z informacjq o potrzebie unifikacji i ujednolicenią usług proszę

o wyjaśnienie, czy wszystkie centrale będq zdemontowane przez obecnych dostąwców usług

telekomunikacyjnych, czy też Zamawiajqcy oczekuje utylizacji starych urzqdzeń od wy,|Onrr-

cy wyłonionego w niniejszym postepowaniu.

odpowiedź: W zadaniu przetargowym nie znajduje się wymóg demontazu i utylizacji jakie-

gokolwiek sprzętu.

Pytanie: W zwiqzku ze wskazanq informacjq o ilości posiadanych telefonów przez Zamawia-

jqcego, proszę o jej uzupełnienie o dane dotyczqce możliwości ich wykorzystania przez nowe-

go wykonawcę - a w przypqdku istnienia takiej możliwości o podanie ich specyfikacji tech-

nicznej. Proszę również o doprecyzowanie' czy przez informację dotyczqcq zapotrzebowąnią

należy rozumieć, jako zapotrzebowanie uwzględniajqce obecnq liczbę aparatów plus nowe,

czy też liczba podana w ramąch informacji o zapotrzebowaniu stanowi liczbę wszystkich wy-

maganych urzqdzeń w lokalizacji'

odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia jest zawarta informacja: ,,W ramach realizo-

wanej usługi elementy infrastruhury jak centrale, aparaty telefoniczne konieczne do świad-

czenia usługi przez cały olcres trwąnią umowy, pozostanq własnościq wyknnawcy, a po jej
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ząkończeniu muszq zostać przez niego nienłłocznie zdemontowane i zabrane. Wykonawca

musi przewidzieć zmiany w liczbie aparatów telefonicznych wykorzysĘwanych przez Zama-

wiajqcego' "(s.5). Nie ma mozliwości wykorzystania starych aparatów telefonicznych, które

są albo wyeksploatowane lub nie zapewniają wymaganych funkcjonalności albo technolo-

gicznie przystosowanę są tylko i wyłącznie do uzywanej centrali telefonicznej jak np. aparaty

telefoniczne Tadiran Telecom w Warszawię. W zakresie drugiej części pytania informujemy,

że postanowienie w brzmieniu jak w przykładzie: ,,Aktualna liczba aparatów telefonicznych -

30 sztuk. Szacowane zapotrzebowanie ną aparaty telefoniczne: aparaĘ podstawowe _ 38

sztuk, aparat kadry menadżerskiej _ ] sztuka, aparat selłetarsko * dyrektorski* - ] sztuka.

Szacowąne zapotrzebowanie może wahąć się w granicach +/- 5 sztuk aparatów podstawo-

wych", naleŻy rozumieó' że w lokalizacji korzysta się obecnie z 30 aparatow. Zamavłiający

podaje, Że liczba ta jest niewystarczająca, poniewaz ręalnę potrzeby to: 38 aparatów podsta-

wowych, 1 sekretarsko - dyrektorski i l dla kadry menadżerskiej, czyli łącznie 40 aparatów.

Z uwagi, że umowa zawarta jest na 48 miesięcy błąd szacunku liczby aparatów

określono na t 5 w grupie aparatów podstawowych.

Pytanie: W zwiqzku z informacjq o braku możliwości wykorzystania przez wykonawcę posia-

danej przez Zamawiajqcego infrastruktury WAN i LAN proszę o informację jaki ma charakter

informacja ujawniona przez Zamawiajqcego dotyczqca wyposażenia niektórych lokalizacji

w sieć LAN. Wnoszę w tym kontel<scie również o podanie informacji w tym specyfikacji tech-

nicznej dostępnej dla wykonawcy infrastruktury wewnętrznej jak również, czy wykonawca

będzie musiął w ramach niniejszego postępowania dokonać jej modernizacji i rozbudowy,

a jeżeli tąk to w jakim zalcresie.

odpowiedź Zarnawiający nie znając technologii proponowanego pruez wykonawcę rozwią-

zania umieścił informacje, które mogą byó uŻyteczne. W tym kontekście uwaga wykonawcy

jest niezasadna, szczególnie, Że zamawiający poczynił stosowne zastrzeŻenie, co do możliwo-

ści skorzystaniaz infrastruktury WAN i LAN.

W ramach usługi wykonawca jest zobligowany do takiej modernizacji i rozbudowy infra-

struktury, jaka mu będzie potrzebna do świadczenia usługi w technologii, którą zaproponuje.

Zamawiający zastrzega, ze instalacjatabędzie musiała zostaó zdęmontowanapo zakonczeniu

obowiązywania umowy.

Specyfikacja wewnętrznej infrastruktury telefonicznej w poszczególnych lokalizacjachzawar-

ta jest w dokumentacjiprzetargowej (dodatek nr 5 do SIWZ).

Pytanie: W zwiqzku z informacjq zawartq w części dotyczqcej Urzędu Statystycznego w War-

szawie (ut' l Sierpnia 2t) w zalcresie toczqcego się sporu prawnego mogqceqo mieć wpływ
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na ewentualnq ofertę w niniejszym postępowaniu wnoszę o informacje, czy Zamawiajqcy dys-

ponuje przyłqczem do budynku, do którego równy, niedyslcryminujqcy z zachowaniem ząsad

uczciwej konkurencji, zgodnie z wymogiem art. 29 ust. 2 w ałiqzku z art. 7 ust' I ustawy Pra-

wo zamówień publicznych będq mieli wszyscy potencjalni oferenci'

odpowiedz: Zamawiający nie posiada własnego łącza lub przyłącza do budynku w żadnej

lokalizacji. Swobodny dostęp do przyłącza ręalizowany jest na podstawie umów międzyope-

ratorskich. ZarnawiĄący nie ingeruje w sposób dostarczenia sygnału do budynku.

Pytanie: Proszę o podanie podmiotów obecnie świadczqcych usługi telekomunikacyjne

w lokalizacj ach Zamąw iaj qcego.

odpowiedz: Informacj a ta znajduje się w załączniku do dodatku nr 5 do SIWZ, w kolumnie

nt 6 znĄdują się Żądane informacj e z podziałem na lokalizacje zarnawiającego.

Pytanie: W nłiqzku z wymogiem dokonania nie rzadziej niż raz ną lołartał dezynfekcji wszyst-

kich aparatów telefonicznych oferowanych przez Wykonawcę, Zwracąm się o podanie godzin,

w których wykonawca będzie mógł przeprowądzić w/w czynność, a w szczególności czy będzie

to mogło odbywać się w dni robocze w godzinach B-16.

odpowiedz: W pomieszczeniach plombowanych dezynfekcja aparatów musi się odbywaÓ

wobecnościpracownika,czyliwgodzinachpomiędzy7:30 do9:30 lubod 14:00do 15:30.

W pozostałych pomieszczenlach do indywidualnego uzgodnienia, moŻe się odbywać pomię-

dzy 7:30 a 15:30.

Pytanie: W zwiqzku z wymogiem ujęĘm w opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczqcym ubez-

pieczenia zaoferowanych urzqdzeń oraz w nviqzku z treściq $I0 projektu umowy 
^l)racąm

się o wyjaśnienie, czy ubezpieczenie ma dla wykonawcy charaher obligatoryjny, czy fakulta-

tywny.

odpowiedŹ: W dodatku nr 5 do SIWZ napisano: ,,Wykonawca zobowiqzany jest ubezpieczyć

udostępniony Sprzęt. Wielkość szkody materialnej będzie wyliczana, jako róznica pomiędzy

otrzymanym odszkodowaniem, a wartościq odtworzeniowq - w przypadku lcradzieży - elemen-

tu infrastruktury lub należnościq za jego naprawę - w przypadku uszkodzenia z winy zama-

wiajqcego" (s.6). Dodatek ten stanię się integralnączęściąumowy.

Zamawiający nie moŻe ubezpieczyć składników nie swojego majątku, a zobowiązany jest

dbać o środki publiczne. Chcąc zminimalizowac ryzyko szkód zawinionychprzez pracowni-

ków zamawiającego w szczegóIności na skutek niewłaściwego uzywania, nieostroŻności, za'

niedbania' błędu w obsłudze \ub działania osób trzecichjak: celowę uszkodzenia lub znisz-
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czenia, zaktóre w ograniczonym zakresie odpowiada zamawiający, postawiony został lvymóg

ubezpieczenia sprzętu. Zamawiający nie oznaczył wartości ubezpieczenia, ani udziału wła-

snego wykonawcy, zuŻądał tylko, aby wykonawca ubezpieczył swój majątek i przedstawił

algory.tm rekompensowania szkody.

Podane powyżej przyŁJady czynników ryzyka wynikające z bezpośrednich lub pośrednich

działań lub zaniechai zamawiającego nie są jedynymi, na które naraŻony jest sprzęt wyko-

nawcy. Do takich czynników ryzyka zalicza się np.: uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku

nieszczęśliwego wypadku, utraty mienia w wyniku WadzieŻy z włamaniem, kradzieŻy zu-

chwałej oraz rabunku, zwarcia. spięcia, przepięcia, uszkodzeni a izolacji, w tym wskutek nie-

właściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zby't niskiego napięcia

w sieci), bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk

pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, działania ognia (w tym rów-

nieŻ dymu i sadzy)' eksplozji, implozji, działania wody, w szczególnoŚci blxzy, powodzi,

wylewu wód podziemnych, dęszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, zalania wodą z urzą-

dzeń wodno -kanalizacyjnych' dziaŁaniawiatru, mrozlJ' gradu, śniegu i inne.

WykonawcamoŻe nieobligatoryjnie zdecydowaó się na ubezpieczenie, aby zminima|izować

powstałe szkody, ale nie możę żądaĆ, aby zarnawiający pokrył składkę vbezpieczeniową

z tego tytułu, stąd brzmienie $ 10 projektu umowy.' ,,KoszĘl ewentualnego ubezpieczenia

urzqdzeń Wykonawcy ponosi Wykonawca.''

! q,..J t'q
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