Nr sprawy ZA/U/PN/024/13
Łódź, dnia 03 kwietnia 2013 roku
Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE
PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI TELEFONII
KOMÓRKOWEJ WRAZ Z PRZENIESIENIEM NUMERÓW ORAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE
NOWYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.
Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U.z 2010r.
Nr 113 poz.759 z póź.zm.) zwanej dalej „Pzp” Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy zwrócili się
z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, a ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Pytanie:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwracamy się z pytaniem
czy zamawiający dopuszcza aby Telefon klasy „D” posiadał możliwość komunikacji Bluetooh 3.0, zamiast
zapisanej w SIWZ 4.0?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w SIWZ Rozdział III, pkt 2.IV zapis w tabeli Grupa telefon klasy „D”:
Grupa telefon klasy "D"
Wymiary i waga






Wysokość: nie więcej niż 126 mm
Szerokość: nie więcej niż 67 mm
Grubość: nie więcej niż 8,5 mm
Masa własna: nie więcej niż 120 g

Procesor

Energooszczędny i wydajny układ dwurdzeniowy taktowany minimum 1,2 GHz

System operacyjny

Zainstalowane oprogramowanie zarządzające smartfonem tworzące środowisko
uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Pamięć





RAM: nie mniej niż 1 GB
wewnętrzna: nie mniej niż 16 GB
czytnik kart pamięci : microSD

Transmisja/komunikacja






GSM 850/900/1800/1900
UMTS 900/1900/2100
Bluetooth v 3.0
WiFi 802.11 a/b/g/n

Wyświetlacz

Kamery

Ekran dotykowy, pojemnościowy Multi – Touch o przekątnej nie mniejszej niż 4,27” i nie większej
niż 5”.
Rozdzielczość nie mniej niż 480 x 800
Liczba kolorów: 16 milionów



Kamera do zdjęć: rozdzielczość nie mniej niż 8 Mpix
2ga kamera do wideo rozmów


Zasilanie

Flesz

Bateria o pojemności nie mniej niż 1650 mAh

Wejścia/wyjścia







USB: wersja 2.0
gniazdo słuchawek stereo mini jack 3,5 mm
wbudowany głośnik
mikrofon
wyjście TV

Czujniki






Akcelerometr
czujnik oświetlenia
GPS
kompas cyfrowy

Multimedia




Muzyka : MP3, AAC+, WMA,AMR,WAV
Video : MPEG4, H.263, DivX, ASF, WMV

Oprogramowanie











Przeglądarka internetowa
program nawigacyjny
obsługa poczty e-mail
przeglądarka zdjęć i wideo
kalendarz
kontakty
terminarz
pisanie i czytanie notatek
odtwarzanie muzyki

Wyposażenie dodatkowe




Kabel USB
słuchawki

Inne funkcje






Dyktafon
Alarm wibracyjny
Router sieciowy
DLNA

Dodatkowo Zamawiający wprowadza dodatkowe zmiany do SIWZ:
W Rozdziale IX – Forma oferty i procedura składania ofert w pkt 13 JEST:
„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu zaadresować do Zamawiającego na adres:
WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
opatrzyć napisem:
“ Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- nie otwierać do dnia 04.04.2013 r. do godz. 12.15”.
Koperta powinna posiadać dane Wykonawcy: nazwę, siedzibę i adres.”
ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:
„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu zaadresować do Zamawiającego na adres:
WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
opatrzyć napisem:
“ Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- nie otwierać do dnia 09.04.2013 r. do godz. 12.15”.
Koperta powinna posiadać dane Wykonawcy: nazwę, siedzibę i adres.”

W Rozdziale X – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w:
1) pkt 2 JEST:
„Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2013 r. o godz. 12:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.”
ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:
„Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2013 r. o godz. 12:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.”
2) pkt 3 JEST:
„Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2013 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź (Sala Konferencyjna)”.
ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:
„Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2013 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź (Sala Konferencyjna)”.

W Rozdziale XI – Opis sposobu obliczania ceny w pkt 2 JEST:
„Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym podatek VAT oraz wszelkich innych należności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: wartości usług telekomunikacyjnych, wartości dostarczonych aparatów, modemów wraz z akcesoriami, koszty kart SIM wraz z aktywacjami, ubezpieczenie w kraju i za granicą, dostawy, koszty opiekuna związane z obsługą, koszty dojazdu, koszty
serwisu gwarancyjnego, koszty związane z zapewnieniem aparatów zastępczych na czas napraw.”
ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:
„Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym podatek VAT oraz wszelkich innych należności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: wartości usług telekomunikacyjnych, wartości dostarczonych aparatów wraz z akcesoriami, koszty kart SIM wraz z aktywacjami, ubezpieczenie w kraju i za granicą, dostawy, koszty opiekuna związane z obsługą, koszty dojazdu, koszty serwisu
gwarancyjnego, koszty związane z zapewnieniem aparatów zastępczych na czas napraw.”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

