Pisz, dni 14 kwietnia 2020r.

WYKONAWCY
Or.272.2.12.2020
Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że do Zamawiającego wypłynęły zapytania do
zapytania ofertowego dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
oraz dostępu do Internetu.
Pytanie nr 1
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane 10.04.2020 r. (wielki piątek) z terminem na składanie pytań
do 15.04.2020 r. oraz realizacji zamówienia na 20.04.2020 4. Co oczywiste jest to niemożliwym do
realizacji dla innych operatorów poza obecnym dostawcą Orange Polska na zweryfikowanie
możliwości technicznych i wykonanie zamówienia, być może na korzystniejszych warunkach dla
Zamawiającego. Wnosimy, aby przesunięto termin składania ofert na minimum 21.04.2020 r. oraz
termin realizacji zamówienia na minimum 01.06.2020 r., aby nie stawiać w uprzywilejowanej sytuacji
obecnego dostawcy. Brak zgody na przesunięcie terminu składania oferty pozwala przypuszczać, że
przedmiotowe Zapytanie ofertowe ma w istocie charakter jedynie pozorny, fasadowy i ostatecznie
zmierza do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który pozostaje w kontakcie z Zamawiającym.
Pozwala to też mieć przypuszczenia, że niekoniecznie decyduje w tej kwestii najlepszy interes dla
Inwestora Immofinanz, a interes własny wybierającego. Ustalając, że Wykonawca zobowiązuje się do
uruchomienia Usług w terminie 5 dni od daty upływu terminu składania ofert tj. 15.04.2020r.,
Zamawiający wyraźnie wskazał, w jakim terminie oczekuje świadczenia usług, które stanowią
przedmiot niniejszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wnosimy o przesunięcie
terminów.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający zmienia termin składani ofert do 17 kwietnia 2020r. do godziny 12:00. Pozostałe
terminy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2
Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli wpisując do zamówienia „(87)4232711
(+NEO), (87)4241142(+ VDSL), (87)4250946 (+VDSL)”. Jest to nomenklatura jaką stosuje
wnazewnictwie operator Orange Polska (nazwa pakietu Operatora), ale w żaden sposób nie mówi jaką
usługę Zamawiający oczekuje aby zrealizować. Domyślamy się, że Zamawiający oczekuje
świadczenia usługi telefonii stacjonarnej z linią analogową oraz aby w tym pomieszczeniu zestawić
odpowiednio łącze internetowe zgodnie ze złożonym zamówieniem (500/500 Mbits, 2x 80/10 Mbits
oraz 80/8 Mbits). Prosimy o sprecyzowanie.
Odpowiedź na pytanie nr2
Zamawiający w dziale II specyfikacji precyzyjnie określił typ oraz rodzaj oczekiwanych przyłączy,
wpkt. 1 podpunkt b określone zostały jedynie numery telefonów oraz pracujące na tych liniach
telefonicznych dodatkowe usługi.
Natomiast w dziale II w punktach 2, 3 i 4 zamawiający wymienił szczególne charakterystyki
zamawianych usług. Zostały one podane w sposób absolutnie jasny oraz przejrzysty
i w ocenie zamawiającego nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.
Rozumieć również należy, że łącza PSTN – to łącza analogowe i dla takowych należy dobrać usługi
zgodne ze specyfikacją.

Pytanie nr 3
Aby doprowadzić infrastrukturę telekomunikacyjną do obiektu każdy operator musi do Państwa zrobić
tzw. przyłącz telekomunikacyjny z reguły zakończony w serwerowni Zamawiającego. Deklarujemy,
że doprowadzenie tej infrastruktury zostanie przeprowadzone w sposób zgodny ze sztuką
teletechniczną oraz, że doprowadzimy ten teren i obiekt do stanu pierwotnie zastanego. Prosimy o
wskazanie serwerowni oraz zapewnienie niezbędnych zgód po Państwa stronie na wykonanie tego
przyłącza.
Odpowiedź na pytanie nr3
Zamawiający, nie wyraża zgody na instalację dodatkowego okablowania/przyłącza w swojej siedzibie
tj. 12-200 Pisz ul. Warszawska 1, ponieważ z przyczyn technicznych nie jest to możliwe do
wykonania.
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