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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Rozbudowa systemu telefonii stacjonarnej  oraz zakup i dostawa aparatów 

telefonicznych   

Sygn. postępowania S.AI.272.2.18.2022 

 

 
Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki, przekazuje treść zapytań od 

Wykonawców wraz z odpowiedziami. 

 

Pytania I 
  

Pytanie nr 1 

W specyfikacji Zamawiający oczekuje dostawy produktu "Fabrycznie nowe telefony 

bezprzewodowe w ilości 31 sztuk". Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 

dostawy samych telefonów bezprzewodowych (rozumianych jako słuchawka + ładowarka 

sieciowa) czy Zamawiający oczekuje również dostawy baz bezprzewodowych 

umożliwiających obsługę wycenianych telefonów bezprzewodowych ? Jeśli Zamawiający 

oczekuje również dostawy baz to prosimy o doprecyzowanie ile sztuk baz bezprzewodowych 

należy ująć w wycenie oraz doprecyzowania wymagań na takie bazy bezprzewodowe.  

Odpowiedź na Pytanie 1  

Zamawiający wymaga fabrycznie nowych aparatów telefonicznych w skład których wchodzi: 

słuchawka, baza, zasilacz (31 kompletów). Aparaty muszą tworzyć jednorodny system i 

współgrać z zaproponowanymi  rozwiązaniami usługi wirtualnej centrali. 
 

Pytanie nr 2 

W specyfikacji Zamawiający zawarł wymaganie "Usługa głosowa zrealizowana zostanie 

poprzez łącze symetryczne podkładowe należące do operatora o parametrach 

pozwalających na rozbudowę usługi, minimalna prędkość łącza podkładowego to 50/50 

Mb/s. Operator zapewni zapasowe łącze na niezależnym medium transmisyjnym, które 

zastąpi łącze podstawowe w momencie jego awarii." prosimy o doprecyzowanie do której 

lokalizacji Zamawiającego ma zostać świadczone łącze podkładowe i łącze zapasowe. 

Odpowiedź na Pytanie 2 

Łącze podkładowe i łącze zapasowe będzie ulokowane  lokalizacji Starostwa przy ul. Górnej 

13 w Otwocku. 
 

Pytanie nr 3 

W specyfikacji Zamawiający zawarł wymaganie "Operator zaświadczy, iż łącze podkładowe 

należy do operatora i nie jest łączem dzierżawionym od innego operatora." czy Zamawiający 

dopuści, aby łącze podkładowe było świadczone na rzecz Zamawiającego przez operatora 
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Wykonawcę przy współpracy z innym lokalnym operatorem ? Pytanie wynika z tego, że 

według wiedzy Wykonawcy jedynie do jednej ze wskazanych przez Zamawiającego 

lokalizacji jest dojście z infrastrukturą światłowodową posiada tylko jeden operator, a zapis 

wskazany przez Zamawiającego ogranicza konkurencję. Czy Zamawiający w związku z tym 

zrezygnuje z zapisu "Operator zaświadczy, iż łącze podkładowe należy do operatora i nie 

jest łączem dzierżawionym od innego operatora." ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę na użycie łącza podkładowego nie należącego do Wykonawcy, 
Wykonawca zapewni serwis SLA zgodnie ze specyfikacją usługi. 
 

Pytanie nr 4  
W specyfikacji wskazane jest, że Zamawiający oczekuje rozbudowy, prosimy o wskazanie 
jaką obecnie ilość oraz wskazać modele i producenta posiadanych obecnie przez 
Zamawiającego telefonów VOIP / bram głosowych / innych urządzeń VOIP które mają być 
użyte w ramach świadczonej w ramach nowej umowy usługi centrali wirtualnej. 
Odpowiedź na Pytanie nr 4 
Zamawiający posiada 4 telefony Voip: 
1) Aparat telefoniczny IP Yealink 26T  - 1 szt. 
2) Aparat telefoniczny Yealink SIP-T23G z zasilaczem - 2 szt. 
3) Aparat telefoniczny IP GXP 1165 
4) Aparat telefoniczny Gigaset A550 
 

Pytanie nr 5 
W specyfikacji Zamawiający zawarł wymaganie "Operator powinien dysponować stykiem 
TPIX i PLIX (minimum 100G)" czy Zamawiający dopuści posiadanie przez operatora styku 
do innego węzła wymiany ruchu np. EPIX o przepustowości zapewniającej świadczenie 
Zamawiającemu prędkości łącza podkładowego ? 
Odpowiedź na Pytanie nr 5 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytania II 
 

Pytanie nr 1 
Zamawiający według wymogów „Fabrycznie nowe telefony podstawowe z zasilaczem w 

ilości 52 szt” wskazuje specyfikację pod model YealinkT23, który jest EoL- wycofany przez 

producenta. 

Następca spełnia prawie wszystkie punkty specyfikacji, jednak trzeba mieć na uwadze, że 

następca ma:  

- 2 konta SIP 

- 2 przyciski liniowe z diodami LED 

Czy Zamawiający dopuszcza akie rozwiązanie? 

Odpowiedź na Pytanie nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż wszystkie aparaty będą tworzyły jednorodny 

system i współgrały z zaproponowanymi  rozwiązaniami usługi wirtualnej centrali. 
 

Pytanie nr 2 
Czy w przypadku modelu „Fabrycznie nowe telefony bezprzewodowe w ilości 31 sztuk” 
Zamawiający dopuszcza, aby aparat spełniający wszystkie wskazane funkcjonalności,  ale 
nie obsługiwał kodeca G723? 
Odpowiedź na Pytanie nr 2 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż wszystkie aparaty będą tworzyły jednorodny 
system i współgrały z zaproponowanymi  rozwiązaniami usługi wirtualnej centrali. 
 

 
 



Pytanie nr 3 
Zamawiający według wymogów „Fabrycznie nowe telefony sekretarskie w ilości 4 szt.” 
wskazuje specyfikację pod   - to było pod model YealinkT27G który jest EoL – wycofany 
przez producenta. 
Następca spełnia prawie wszystkie punkty specyfikacji, jednak trzeba mieć na uwadze, że 
następca ma: : 
-Port EHS nie jest RJ12 a USB 
-Wspiera nie 6 modułów EXT a tylko 3 
Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
Odpowiedź na Pytanie nr 3 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż wszystkie aparaty będą tworzyły jednorodny 
system i współgrały z zaproponowanymi  rozwiązaniami usługi wirtualnej centrali. 
 

Pytanie nr 4 
Również „Przystawka do telefonu sekretarskiego wskazanego w poz.3 w ilości 4 szt”  do 
nowego modelu różni się trochę:  
- nie ma złącz RJ12 a USB 
- max 1 moduł może być zasilany z telefonu 
- można podłączyć max 3 moduły 
Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
Odpowiedź na Pytanie nr 4 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż wszystkie aparaty będą tworzyły jednorodny 
system i współgrały z zaproponowanymi rozwiązaniami usługi wirtualnej centrali. Przystawka 
musi być w pełni kompatybilna z zaproponowanym telefonem sekretarskim. 
 

Pytanie nr 5 
Analizując Państwa draft Formularzu Ofertowego jasnym wydaje się określenie propozycji na 
Część II – zakup i dostawę nowych aparatów – podanie kwoty nie przysparza problemów. 
Natomiast jak Zamawiający interpretuje propozycję dla Części I?  Czy w skład tej kwoty 
zawarty jest abonament i koszt połączeń do sieci krajowych: stacjonarnych i komórkowych 
wskazań w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu pkt 32? 
Czy w przypadku przekroczenia minut w pkt 32 Zamawiający przewiduje dodatkowe koszty?  
 

Odpowiedź na Pytanie nr 5 
Zamawiający informuje, że cena brutto dla części I zawiera wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) oraz 
postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).  
W przypadku przekroczenia limitu minut Zamawiający przewiduje dodatkowe koszty zgodne 
z obowiązującym cennikiem który zostanie dołączony przez Wykonawcę jako załącznik do 
umowy.  
 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe opłaty za połączenia z poza bezpłatnego pakietu 
minut tj. numery specjalne, połączenia międzynarodowe itd.?  
Czy Zamawiający zgodzi się na rozliczanie tych połączeń według Cennika Wykonawcy? 
Odpowiedź na Pytanie nr 6 
Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie połączeń specjalnych, międzynarodowych itp. 
według cennika Wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy. 
 
Zamawiający w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zawiadamia o zmianie Formularza 

ofertowego.  

W Formularzu ofertowym, dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: 



„7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”. 

 
Zmodyfikowany dokument  zostanie umieszczone na stronie prowadzonego postępowania.  

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia o 
zamówieniu i będą wiążące przy składaniu oferty. 
 
 
 

 z up. Zarządu Powiatu 

            Krzysztof Szczegielniak 

            Przewodniczący Zarządu 
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