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Warszawa, 2017-09-26 

WZP.270.137.2017 

2017-13112 

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: 
Czy Zamawiający wymaga gniazda słuchawkowego Jack 3,5mm w aparatach telefonicznych? Jeśli 
nie, wnosimy o zmianę na dowolne gniazdo zestawu słuchawkowego. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - OPZ: 
było: 
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: 

Aparat telefoniczny systemowy z wyświetlaczem oraz wbudowaną klawiaturą, 
posiadający: 

- graficzny wyświetlacz LCD z podświetlaniem,  
- minimum 4 klawiszy funkcyjnych na wyświetlaczu,  
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce,  
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, 
- klawiatura alfanumeryczna, 
- inne: klawisze OK, wyjścia, zakończenia połączenia, Redial, trybu 

głośnomówiącego, wyciszania mikrofonu, funkcja głośnomówiąca, menu 
w języku polskim, zasilanie PoE, gniazdo zestawu słuchawkowego 
(3,5 mm),  

- obsługiwany protokół sygnalizacyjny SIP, 
- pozwalające realizować funkcjonalności wymienione w pkt. 3.9. 

4.1.2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparaty telefoniczne 7 szt. o  parametrach nie 
gorszych: 

Aparat telefoniczny z wyświetlaczem oraz wbudowaną klawiaturą, posiadający: 
- kolorowy wyświetlacz  z podświetlaniem,  
- minimum 4 klawisze funkcyjnych na wyświetlaczu,  
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce,  
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, 
- klawiatura alfanumeryczna, 
- inne: klawisze OK, wyjścia, zakończenia połączenia, Redial, trybu 

głośnomówiącego, wyciszania mikrofonu, funkcja głośnomówiąca, menu 
w języku polskim, zasilanie PoE, gniazdo zestawu słuchawkowego (3,5 
mm),  

- obsługiwany protokół sygnalizacyjny SIP, 
- pozwalające realizować funkcjonalności wymienione w pkt. 3.9. 
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jest: 
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: 

Aparat telefoniczny systemowy z wyświetlaczem oraz wbudowaną klawiaturą, 
posiadający: 

- graficzny wyświetlacz LCD z podświetlaniem,  
- minimum 4 klawiszy funkcyjnych na wyświetlaczu,  
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce,  
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, 
- klawiatura alfanumeryczna, 
- inne: klawisze OK, wyjścia, zakończenia połączenia, Redial, trybu 

głośnomówiącego, wyciszania mikrofonu, funkcja głośnomówiąca, menu 
w języku polskim, zasilanie PoE, gniazdo zestawu słuchawkowego,  

- obsługiwany protokół sygnalizacyjny SIP, 
- pozwalające realizować funkcjonalności wymienione w pkt. 3.9. 

 
4.1.2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparaty telefoniczne 7 szt. o  parametrach nie 

gorszych: 
Aparat telefoniczny z wyświetlaczem oraz wbudowaną klawiaturą, posiadający: 

- kolorowy wyświetlacz  z podświetlaniem,  
- minimum 4 klawisze funkcyjnych na wyświetlaczu,  
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce,  
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, 
- klawiatura alfanumeryczna, 
- inne: klawisze OK, wyjścia, zakończenia połączenia, Redial, trybu 

głośnomówiącego, wyciszania mikrofonu, funkcja głośnomówiąca, menu 
w języku polskim, zasilanie PoE, gniazdo zestawu słuchawkowego,  

- obsługiwany protokół sygnalizacyjny SIP, 
- pozwalające realizować funkcjonalności wymienione w pkt. 3.9. 

 
Zamawiający dokonuje zmiany omyłki pisarskiej w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego 

- OPZ: 

było: 
1. Przeniesienie używanych przez Zamawiającego 25 numerów telefonicznych. 

 
jest: 

1. Przeniesienie używanych przez Zamawiającego 150 numerów telefonicznych. 
 

Dyrektor  

Centrum Systemów Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Węgrzyniak 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 

umocowanej) 

Sporządził: Wysmułek Dariusz 


