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Katowice, dnia 07.06.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na śśwwiiaaddcczzeenniiee  uussłł uugg  tteelleekkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh    wwrraazz  

zz  ddzziieerrżżaawwąą   cceennttrraallii ..                

 Nr sprawy:  ZP – 18 – 067 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
Dotyczy Pakietu Nr 1: 
 
Pytanie 1) Czy wraz z centralą ma być dostarczona szafa RACK, o wymiarach nie większych niż: 200cm x 
120cm x60cm (wysokość x szerokość x głębokość).  
Odp. TAK.  
 
Pytanie 2) Czy 540 linii wewnętrznych ma być analogowych, z CLIP czy bez?  
Odp. Z CLIP 

Pytanie 3) W jakiej technologii ma być kros strona stacyjna? 
Odp. W technologii posiadającej głowice KRONE.  

 Pytanie 4) Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający zezwala na świadczenie usług w technologii WLR 
(Wholesale Line Rental) – usługa hurtowego dostępu do sieci. 
Odp. NIE.  
 
Pytanie 5) Proszę o informację kto jest obecnym dostawcą usług telekomunikacyjnych? 
Odp.  Dostawcą usług w zakresie dzierżawy centrali telefonicznej oraz połączeń stacjonarnych jest e-CALL 
POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 
Pytanie 6) Proszę o dokładne wskazanie (budynek, skrzydło, piętro, pokój) gdzie mają być zainstalowane 
łącza ISDN PRA w lokalizacji Kampus Uniwersytetu. Chodzi o dokładną lokalizację w budynku w celu wyceny 
kosztów podłączenia oraz sprawdzenia możliwości technicznych takiego podłączenia. Ma to istotny wpływ na 
warunki cenowe oferty. 
Odp. Usługa nie dotyczy Kampusu Uniwersyteckiego.  
 
Pytanie 7) Do jakich stref stacjonarnych i komórkowych (chodzi o konkretne kraje) Zamawiający wykonuje 
połączenia międzynarodowe? 
Odp. Zamawiający w ostatnich 12 miesiącach wykonywał połączenia do następujących krajów:  Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania i Bułgaria – mobilne i stacjonarne); Finlandia, Portugalia, 
Austria, Bangladesz, Hiszpania, Kanada, Peru, Wenezuela i Włochy – stacjonarne; Czechy, Ukraina, 
i Francja – mobilne.  
 

Pytanie 8) Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert z 12.06.2018r. go9dzina 11:00 do co 
najmniej dnia 19.06.2018r. W uzasadnieniu informujemy, że Wykonawca w celu należytego przygotowania 
oferty w przedmiotowym postępowaniu musi sprawdzić warunki techniczne pozwalające na ocenę 
możliwości realizacji wszystkich wymogów Zamawiającego oraz przeprowadzić wizję lokalną. W obecnym 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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brzmieniu zapisów SIWZ termin składania ofert nie jest wystarczająco długi, aby wszyscy Wykonawcy zdolni 
do należytego wykonania tego zamówienia mogli otrzymać potrzebne warunki techniczne i dokonać 
kalkulacji oferty. Zapewnienia odpowiednio długiego czasu na przygotowanie oferty leży także w interesie 
Zamawiającego, gdyż tylko w tym przypadku postępowanie będzie miało charakter prawdziwie 
konkurencyjny. W związku z ogłoszeniem postępowania i wyznaczeniem terminu składania ofert na 
12.06.2018r.wnioskujemy o wydłużenie terminu składania oferty do dnia 19.06.2018r. godzina 11:00.    
Odp.  
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15.06.2018 roku do godziny 11:00, o czym 
poinformował Wykonawców zamieszczając informację na swojej stronie internetowej.  

Dotyczy Pakietu Nr 2: 
 
Pytanie 9) Informujemy o  konieczności wykonania audytu centrali PABX,  dlatego prosimy o podanie osoby 
do kontaktów, z którą będzie można ustalić termin audytu?  

Odp.  Zamawiający wyznacza wizję lokalną dla wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców na dzień 11.06.2018 roku na godzinę 8-mą. Zbiórka w Dziale 
Administracyjno – Gospodarczym, pokój nr 3 w budynku Dyrekcji. 
 
 
 

 

                             

Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach 

                                               Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 
 

                


