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Warszawa, 2017-09-22 

WZP.270.137.2017 

2017-12970 

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

  
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej: „Usługami”. Numer 
sprawy: WZP.270.137.2017. 

 
W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy dotyczących Zapytania ofertowego, Zamawiający 
przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający w pkt 3. OPZ wymaga: 
„3. zapewni aparaty telefoniczne, w liczbie 135 o parametrach wskazanych w niniejszym 
Załączniku niezbędnych dla prawidłowego świadczenia Usług lub w przypadku zamówienia 
opcjonalnego w liczbie 13 sztuk;” 
Zaś w pkt. 4.1.1. : 
„4.1.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparaty telefoniczne 128 szt. z możliwością 
zwiększenia ich liczby do 141 sztuk (w ramach zamówienia opcjonalnego - dodatkowych 13 
aparatów telefonicznych) o parametrach nie gorszych:” 
  
Proszę o wyjaśnienie jaka ma być ostateczna liczba aparatów dostarczanych w ramach realizacji 
zamówienia podstawowego i opcjonalnego? 
Dodatkowo proszę o wyjaśnienie czy oznacza to, iż Zamawiający może zamówić w trakcie trwania 
umowy dodatkowe 13 sztuk aparatów IP czy też Zamawiający może w ramach postępowania 
wybrać czy zamawia 135 lub 128 szt. aparatów IP (w zależności od wyjaśnień w liczbie aparatów 
dostarczanych w ramach zamówienia podstawowego) czy tylko 13? 
 
Odpowiedź: 
Łączna liczba dostarczonych aparatów: 
a)      Zamówienie gwarantowane – to znaczy, że Zamawiający gwarantuje wykorzystania 
poniższej ilości sztuk: 

- pkt. 4.1. OPZ – 128 sztuk. 
- pkt. 4.2. OPZ – 7 sztuk. 
Razem 135 sztuk. 
 

b)      Zamówienie opcjonalne -  to znaczy, że Zamawiający może, ale nie musi zlecić  
Wykonawcy realizację poniższego: 

- pkt. 4.1. OPZ – 13 sztuk. 
 

Zamawiający w czasie trwania umowy może dokonać zamówienia opcjonalnego 
maksymalnie 13 sztuk aparatów wskazanych w pkt. 4.1. 
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Pytanie 2: 
Czy Zamawiający posiada obecnie centralę IP i jeśli tak proszę o podanie nazwy, typu 
i wyposażenia centrali. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada centrale Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Large OXE R9.1 Serial 
No. ZSR01034001379, Prod. Co 3EH76027AEJC z łączami miejskimi (2 x PRI 2 MBit (ISDN 
30B+D) i dwa łącza ISDN SO (2B+D)). 

 
Pytanie 3: 
Jeśli Zamawiający posiada własną centralę telefoniczną proszę o podanie rodzaju łącza jakim 
Wykonawca ma podłączyć usługę – ISDN PRA, SIP Trunk, inne. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada własną centralę telefoniczną jednak zgodnie z pkt 2.1 zapewnienie 
łącza jest jedną z usług w przedmiotowym postepowaniu. 

Zgodnie z pkt. 1.1. usługi telefonii stacjonarnej świadczy obecnie T-Mobile Polska Spółka 
Akcyjna. 

 
Pytanie 4: 
Czy też Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z aparatami centrali IP i jeśli tak, to czy 
dopuszcza realizację funkcji centrali z wykorzystaniem centrali wirtualnej zlokalizowanej 
w zasobach operatora? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 2. Wykonawca ma zapewnić wszystkie niezbędne urządzenia do świadczenia 
usług telekomunikacyjnych. Zamawiający oczekuje udostępnienia/zapewnienia aparatów 
telefonicznych zgodnie z pkt. 4. 
 
Pytanie 5: 
W pkt. 3.4 Zamawiający wymaga:  

„3.4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii internetowej VoIP dla 135 
numerów VoIP z wykorzystaniem protokołu SIP lub AIX, PSTN ze strefy warszawskiej 
(z możliwością rozszerzenia o 13 numerów - zgodnie z pkt. 1.3) oraz w zakresie telefonii 
analogowej dla 2 numerów.” 

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje uruchomienia dwóch nowych linii analogowych 
z nowymi numerami, czy też przejęcia i obsługi dwóch obecnie wykorzystywanych linii 
analogowych i jeśli tak proszę o podanie numerów linii.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje uruchomienia 2 linii analogowych: 
a)      22 597 09 37 
b)      22 597 09 47 

Wskazane numery linii Zamawiający aktualnie wykorzystuje. 
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Pytanie 6: 
Czy zamawiający zapewnia sieć LAN kategorii minimum 5 od pomieszczenia centrali/serwerowni, 
gdzie Wykonawca zainstaluje urządzenia niezbędne do świadczenia usługi do poszczególnych 
miejsc instalacji aparatów IP? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający zgodnie z pkt. 6.3. „zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia 
energii oraz miejsca w swoich szafach, okablowania strukturalnego niezbędnego do 
zainstalowania urządzeń związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem 
niniejszego postępowania”. 
 
Pytanie 7: 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wymagania przez Zamawiającego w ramach 
postępowania dostarczenia również centralki IP oraz niezbędnych urządzeń do świadczenia 
usługi, urządzenia te nie przechodzą na własność Zamawiającego po zakończeniu umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z §4 pkt. 10 „Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub wypowiedzenia 
Umowy przez Zamawiającego w części dotyczącej Usług, Zamawiający zobowiązuje się 
zwrócić udostępnione do świadczenia Usług urządzenia i aparaty telefoniczne Wykonawcy 
w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu wynikającemu z bieżącej eksploatacji.” 
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Sporządził: Wysmułek Dariusz 


