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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2013 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  

Prosimy o wskazanie kto jest obecnym dostawcą usług oraz jakiego rodzaju umowę na świadczenie 

usług telekomunikacyjnych ma zawartą Zamawiający z tym operatorem, czy jest to umowa na czas 

określony i bezwzględnie wygasa z określonym terminem (jaki to termin?), czy jest to umowa na czas 

określony z opcją przedłużenia na czas nieokreślony, czy może jest to umowa na czas nieokreślony? 

Odpowiedź: Obecnym dostawcą usług telekomunikacyjnych jest T.P. S.A., umowa zawarta jest na 

czas określony do dnia 11.03.2013. Okres rozliczeniowy kończy sie 31.03.2013 

 

* Pytanie nr 2  - dot. pkt 2 

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której zachowa dotychczasowe numery, w oparciu o które 

Wykonawca będzie świadczył usługi, ale bez ich przeniesienia do sieci Wykonawcy.  

Chodzi o sytuację, gdy następuje zmiana dostawcy usług bez zmiany operatora (sieci, do której 

użytkownik jest przyłączony). Ma to miejsce, jeżeli wykonawca świadczy usługi w oparciu WLR 

(hurtowy dostęp do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.) a zatem użytkownik wciąż jest przyłączony 

do sieci TP S.A. a zmienia się jedynie dostawca usług? Wszelkie rozliczenia wówczas Zamawiający 

dokonuje oczywiście jedynie z Wykonawca (dostawcą), który odpowiada za świadczenie usługi. 

Odpowiedź: Zachowanie aktualnie posiadanych numerów telefonicznych jest konieczne. 

Rozliczenia i opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych winno być z jednym dostawcą z 

którym umowa zostanie zawarta. 

 

* Pytanie nr 3 – dot. pkt 2 poz. d i f 

Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować z usług dodatkowych odpowiednio: usługi SMS i usługi 

poczty głosowej, jako usług zbędnie podnoszących wartość zamówienia i koszty ponoszone przez 

Zamawiającego. Zapewnienie tych funkcji wymaga od innych operatorów niż TP SA, poniesienia 

dodatkowych dość znacznych kosztów na uruchomienie tych funkcji.  

Odpowiedź: Wszystkie usługi telefoniczne opisane w pkt 2 przedmiotu zamówienia są konieczne. 

Zamawiający dopuszcza poszerzenie zakresu tych usług. 

* Pytanie nr 4 – dot. pkt 2 poz a 
Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących wyspecyfikowanych typów blokady połączeń.  

Czy blokada połączeń wychodzących będzie jednolita dla całego zakresu numeracji wiązki PRA, czy 

może będzie ustanawiana indywidualnie dla każdego numeru DDI z poziomu obostrzeń 

przedmiotowego postanowienia? 

http://www.zozsanok.pl/
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 Odpowiedź: Blokada połączeń wychodzących dla całego zakresu numeracji PRA będzie jednolita 

bez blokad indywidualnych numerów DDI. Powyższe  nie dotyczy posiadanych numerów 

analogowych, które winne posiadać w czasie trwania umowy możliwość blokad w pełnym zakresie 

podanym w przedmiocie zamówienia. 

 

* Pytanie nr 5 – dot. wyceny połączeń komórkowych 

Czy Zamawiający oczekuje uśrednionej ceny do wszystkich sieci mobilnych, czy Zamawiający jest w 

stanie wyodrębnić połączenie do sieci Orange, Plus, T-Mobile (jedna grupa) i do pozostałych sieci 

mobilnych (druga grupa)? Podział taki zracjonalizuje koszty jakie zamawiający ponosiłby dla tej 

frakcji ruchu z uwagi na dość znaczne różnice cenowe pomiędzy tymi dwoma grupami operatorów 

komórkowych. 

 Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uśrednienia ceny do wszystkich sieci mobilnych. 

Zamawiający dopuszczalny jest 1 wyjątek. 

 

* Pytanie nr 6  

Wykonawca zwraca sie do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiego rodzaju połączeń 

międzynarodowych będzie wykonywał. Wykonawca informuje, że plany taryfowe tego rodzaju 

połączeń operatorów telekomunikacyjnych dotyczą kilku stref połączeń międzynarodowych zarówno 

do sieci stacjonarnych jak i komórkowych. 

Odpowiedź: Połączenia międzynarodowe mogą być wykonywane do różnych  stref taryfikacyjnych. 

Zamawiający oczekuje uśrednienia cen wszystkich stref taryfikacyjnych. 

 

* Pytanie nr 7 dot. umowy ust.3 

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na „… 24 miesiące licząc od dnia podpisania 

umowy”. Wynika z tego zatem, że z dniem podpisania treści umowy wybrany Wykonawca musi mieć 

już zainstalowane wszystkie usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę 

należy stwierdzić, że przy tak skonstruowanym zapisie żaden z operatorów nie ma możliwości 

rozpoczęcia świadczenia usług od dnia podpisania umowy poza operatorem aktualnie świadczącym 

usługi dla Zamawiającego, który może tego dokonać na zasadzie kontynuacji dotychczasowego 

świadczenia.  

Z dotychczasowej praktyki wynika, że rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 

wykonawców nie posiadających punku styku z Zamawiającym na dzień ogłoszenia postępowania 

może nastąpić w terminie około 45 dni od dnia podpisania umowy w przypadku konieczności 

dzierżawienia infrastruktury od innych operatorów lub 60 dni z wykorzystaniem WLR oraz 90 dni w 

przypadku budowy własnego dostępu. Zatem przedstawienie przez Zamawiającego warunku 

rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wskazanym w SIWZ powoduje, iż większość wykonawców 

nie będzie mogło złożyć swojej oferty, a zawężenie grona potencjalnych wykonawców odbędzie się ze 

szkodą dla Zamawiającego, który ograniczając konkurencję zmniejsza swoje szanse na optymalizację 

wykorzystania środków budżetowych na realizację przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie ust. 3 Istotnych postanowień umowy  w części 

dotyczącej terminu uruchomienia usługi o zapisy: 

a)Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, licząc od daty przekazania przez Zamawiającego podpisanej 

przez siebie umowy do Wykonawcy, maksymalnie 45 dni kalendarzowych na wykonanie niezbędnych 

prac związanych z przygotowaniem infrastruktury Wykonawcy do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego.  

b)Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 30 marca 2015r., pod warunkiem 

zachowania zapisów pkt. „a”.  

c)W przypadku braku możliwości spełnienia warunku „45 dni kalendarzowych”, świadczenie usług 

telekomunikacyjnych realizowane będzie przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia 01 miesiąca 

następującego bezpośrednio po ostatnim dniu 45-cio dniowego okresu wymienionego w pkt. „a”.  

d)Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia 

usług.  

 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy aby od chwili zawarcia umowy zapewnił 

wszystkie świadczenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 



SPZOZ/SAN/ZP/22/2013                                         Strona 3 z 3 

 

 

 

 

UWAGA!!! 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                              

na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     

w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 

  Z poważaniem, 


