
 

 

  
 
 

www.aglomeracja-opolska.pl  
biuro@ao.opole.pl  

Stowarzyszenie Ag lomerac ja  Opolska 

u l .  Horoszk iewicza 6,  45-301 Opole 

te l .  77 54 17 931-934 /  fax 77 44 59 612 

 

aglomeracja opolska 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr ZP/AO/5/2016  
 

Data: 08.03.2016  
 

Pytanie od potencjalnego Wykonawcy:  

 

„Proszę o podanie informacji co do przewidywanego miesięcznego ruchu telefonicznego 

generowanego przez telefonię VOIP z podziałem na telefonię stacjonarną i komórkową w kraju  

i w ruchu międzynarodowym. W przypadku braku takich przewidywań proszę o uaktualnienie 

formularza ofertowego o koszt minuty połączenia.” 

 

Odpowiedź Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: 

 

Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące liczby minut wykonanych połączeń telefonicznych  

w ostatnich 12 miesiącach, w związku z funkcjonowaniem Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

oraz średnią miesięczną obliczoną w oparciu o te dane. 

 

LICZBA MINUT WYKONANYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 

ROK 2015 / 2016 Lokalne Międzymiastowe Komórkowe 

marzec 400 76 82 

kwiecień 421 21 53 

maj 400 61 68 

czerwiec 471 55 35 

lipiec 261 98 51 

sierpień 523 109 31 

wrzesień 442 36 39 

październik 326 61 28 

listopad 788 148 95 

grudzień 825 72 214 

styczeń 456 154 132 

luty 687 93 112 

RAZEM 6000 984 940 

Średnia miesięczna 500 82 78 

 

 

Pytanie od potencjalnego Wykonawcy:  

 

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu VIII. 2. "W przypadku likwidacji Biura 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia 

umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów" ze względu na brak możliwości wpisania takiego 

punktu w umowie. Zapis ten nie zabezpiecza bowiem interesów Wykonawcy, który zobowiązany jest 

do poniesienia kosztów wykonania przyłącza celem zapewnienia świadczenia usługi.” 
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Odpowiedź Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przytoczonego zapisu. 

 

 

Pytanie od potencjalnego Wykonawcy:  

 

„W związku z udostępnioną przez Państwa Specyfikacją przedmiotu zapytania ofertowego prosimy  

o wyjaśnienie Punktu 2 podpunkt i): 

Wykonawca zapewni odpowiednią konfigurację i utrzymanie posiadanych i nowo dostarczanych 

aparatów telefonicznych (posiadane modele telefonów: Grandstream GXP1450, Siemens C530 IP) przez 

okres trwania umowy. 

Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca (zamiast obecnie posiadanych telefonów IP przez 

Zamawiającego) dostarczył wszystkie nowe telefony IP? 

Wykonawca w nowo dostarczonych telefonach zapewni konfigurację i utrzymanie tych telefonów.” 

 

Odpowiedź Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: 

 

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca dostarczył nowe aparaty telefoniczne IP zamiast obecnie 

posiadanych przez Wykonawcę pod poniższymi warunkami: 

a) marka i model wszystkich aparatów telefonicznych, które dostarczy Wykonawca będzie 

identyczny i spełni wymagania określone w treści zamówienia (m.in. co do funkcjonalności  

i jakości połączeń), 

b) aparaty będą nowe, z 24 miesięczną gwarancją, nigdy wcześniej nie używane, 

c) Wykonawca odsprzeda Zamawiającemu aparaty o których mowa po cenie 1 zł brutto i nie 

obciąży Zamawiającego żadnymi innymi kosztami z tytułu ich przekazania, 

 


