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Warszawa, 2017-09-08 

WZP.270.124.2017 

2017-12062 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych”, znak sprawy: WZP.270.124.2017. 

Wyjaśnienia 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 

w odniesieniu do treści zapytania, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 

Pytanie nr 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy wymienione w zał. nr 2 do 

Zapytania Ofertowego usługi to linie PSTN czy ISDN ?  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje świadczenia usług mieszanych, opartych o protokół SIP jak 

również 2 linie analogowe (PSTN) zgodnie z pkt. 3.4 Opisu przedmiotu zamówienia.  

Pytanie nr 2. Proszę również o możliwość zmiany terminu wizji lokalnych oraz przesunięcia 

terminu składania ofert do dnia 20.09.2017. Przygotowanie oferty wymaga sprawdzenia 

możliwości technicznych przejęcia usług od Operatora T-Mobile, a wskazany termin jest zbyt krótki 

na staranne przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w pkt 2 ppkt 3) oraz 

pkt 11 zgodnie z poniższą treścią. 

Zmiana 

1. Punkt 2 ppkt 3) Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

„Przed złożeniem ofert Zamawiający umożliwi Wykonawcy wizję lokalną w siedzibie 

Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego. Termin wizji 

lokalnej ustala się na dzień 2017-09-08 (piątek) oraz na dzień 2017-09-13. Telefon kontaktowy: 

785 885 718.” 

2. Punkt 11 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

„11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail : w.paprocka@csioz.gov.pl  

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-18 do godziny 12:00 
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3) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min.6 znaków, 

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut po terminie 

składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) Zapytania ofertowego (tj. od godz. 12:00 

do godz. 12:30) na nr tel. 785 885 718; 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na 

wskazany nr tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie 

zabezpieczona zgodnie z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona.” 

 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Marcin Węgrzyniak 

(podpis kierownika zamawiającego lub 
osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Chrostek Łukasz 


