Częstochowa, dn. 01.10.2018 r.
Nr w rejestrze zamówień publicznych: SO.261.2.37.2018.MZ
Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego
W dniach 28.08.2018 – 01.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania dotyczące treści zapytania ofertowego na „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie”:
Pytanie 1:
Czy obecnie Zamawiający ma świadczoną usługę telefonii stacjonarnej z zastosowaniem
rozwiązania WLR (Wholesale Line Rental – na liniach Orange Polska S.A.) czy
z wykorzystaniem własnych zasobów Operatora NP (Number Portability)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zna szczegółów rozwiązań technicznych zastosowanych przez obecnego
operatora usługi.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi WLR?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi WLR, ponieważ takie
rozwiązanie nie spełnia warunków opisanych w rozdziale II pkt 18 oraz pkt 35 ppkt 16.
Pytanie 3:
Kto obecnie jest operatorem świadczącym usługi telefonii stacjonarnej dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż obecnym operatorem świadczącym usługi telefonii stacjonarnej
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie jest firma Enter T&T Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający w postępowaniu wymaga również zakupu nowej centrali PABX
od Operatora obecnie świadczącego usługi telefonii stacjonarnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie wymagał fabrycznie nowych systemów PABX od wykonawców, pod
warunkiem, że w okresie dzierżawy nowe wersje oprogramowania wszystkich urządzeń
centrali będą dostarczane i instalowane w ramach umowy. W związku z udzieloną
odpowiedzią Zamawiający zmodyfikuje treść zapytania ofertowego.
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Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający udostępni swój Internet na potrzeby realizacji części usług głosowych
w technologii VoIP? Dotyczy mniejszych lokalizacji gdzie zajęlibyśmy maksymalnie (przy
zajętych wszystkich liniach) od 200 do 400 kbps w obie strony.
Odpowiedź:
Zamawiający ze względu na politykę bezpieczeństwa nie wyraża zgody na rozwiązanie
zaproponowane w pytaniu.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie usługi operatorskiej wirtualnej centrali
telefonicznej z możliwością połączenia wskazanych w ogłoszeniu podległych lokalizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie 7:
Wykonawca zwraca uwagę, iż termin na uruchomienie usług wyznaczony przez
Zamawiającego jest zbyt krótki. Czas na realizację zamówienia powinien być oszacowany
w taki sposób, aby umożliwić wszystkim potencjalnym Wykonawcom złożenie rzetelnej oferty
na przedmiot zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający winien wziąć pod uwagę,
iż usługi stanowiące przedmiot zamówienia są usługami dedykowanymi tylko dla
Zamawiającego i powinien liczyć się z tym, że dostęp z sieci wykonawcy do konkretnej
lokalizacji może wymagać inwestycji lub też w przypadku chęci pozyskania infrastruktury od
operatorów obcych, winien wziąć pod uwagę średni czas uruchomienia usług jaki wynika
z praktyki telekomunikacyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe przedstawienie przez
Zamawiającego warunku rozpoczęcia świadczenia usług w terminie wskazanym w zapytaniu
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. Czy w związku z powyższym
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji usługi na 60 dni od daty podpisania
umowy?
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego wyznaczony w zapytaniu termin na uruchomienie usługi jest
wystarczający do należytego wykonania zamówienia dla wszystkich wykonawców i nie
narusza zasady ich uczciwego traktowania.
Pytanie 8:
Wykonawca informuje, iż wyznaczony termin na przygotowanie oferty jest zbyt krótki
w stosunku do przedmiotu zamówienia. Nie jest to termin, który umożliwi weryfikację
możliwości technicznych oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do przedłożenia oferty
w sposób rzetelny. Ponadto tak krótki termin powoduje ograniczenie ilości Wykonawców,
którzy będą mogli złożyć oferty, a to stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami
udzielania zamówień publicznych tj. zasadą równego traktowania wykonawców oraz zasadą
uczciwej konkurencji. Ponadto ograniczenie konkurencji działa na niekorzyść
Zamawiającego, gdyż ogranicza to możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Zamawiającego
oferty. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert
na dzień 08.10.2018 r.?
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Odpowiedź:
Zamawiający ze względu na modyfikację treści zapytania ofertowego z dnia 01.10.2018 r.,
przesuwa termin składania ofert do dnia 08.10.2018 r.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie

Sekcja Organizacyjna
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl

