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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 Zamawiający, Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi w latach 
2020-2024 udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 14: 

Dzień dobry, bardzo proszę o wskazanie osoby, z którą można się kontaktować w sprawie 
technicznej  wizji lokalnej miejsca w którym zlokalizowane są serwery telekomunikacyjne 
UML przy Piotrkowskiej 104. 

Odpowiedź nr 14: 

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia technicznej wizji lokalnej. 
W opinii Zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia został opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, który pozwala wykonawcom na przygotowanie oferty bez 
przeprowadzenia wizji lokalnej. Ponadto, ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem 
epidemii w kraju, skutkują również ograniczeniem wykonywania zadań przez Urząd miasta 
Łodzi (zarządzenie Nr 3499/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2020) 
polegającym m.in. na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. 

 

Pytanie nr 15: 

 

Odpowiedź nr 15: 
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Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 4 SIWZ umowa będzie zawarta na okres  
48 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.05.2020 r. 
Oznacza to, że usługa powinna być uruchomiona nie wcześniej niż od dnia 01.05.2020 r. 
Powyższy zapis daje jednak możliwość zawarcia umowy, tym samym uruchomienia usługi 
w terminie późniejszym.  

Zamawiający umożliwi Wykonawcy przygotowanie się do zrealizowania procesu WLR  
w odniesieniu do usług linii analogowych POTS, tak aby z dniem zawarcia umowy usługa 
była dostępna. Zamawiający dokonał zmiany treści istotnych postanowień umowy  
w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 16:  

Jaki jest najpóźniejszy termin uruchomienia usługi? W SIWZ zawarta jest informacja: 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 48 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie 
wcześniej niż od dnia 01.05.2020 r. 
Czy to oznacza, że usługę możemy podłączyć do końca czerwca bieżącego roku? Czy 
może usługa musi być Państwu oddana od dnia 01.05.2020? 
 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 4 SIWZ umowa będzie zawarta na okres  
48 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.05.2020 r. 
Oznacza to, że usługa powinna być uruchomiona nie wcześniej niż od dnia 01.05.2020 r. 
Powyższy zapis daje jednak możliwość zawarcia umowy, tym samym uruchomienia usługi 
w terminie późniejszym.  

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany 
treści SIWZ. 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
/podpis nieczytelny/ 

                       Roman Cieślak 
 

   DYREKTOR 
       Wydziału Zamówień Publicznych 


