
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 07.01.2014 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej 

(sprawa: KZP/01/2014).  

  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy Instytut 

Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 

wykonawców:  

 

1. Prosimy o podanie czy obecny operator telekomunikacyjny jest operatorem 

infrastrukturalnym?  

Odpowiedź: 

Zamawiający  podał z jakiego operatora telekomunikacyjnego obecnie korzysta. Jest 

to Netia i Telekomunikacja Polska SA. Są to operatorzy posiadający własną 

infrastrukturę telekomunikacyjną. 

 

 

2. Proszę o podanie dokładnego adresu świadczenia usług telefonii stacjonarnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ wskazał adres świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Jest to 

adres Zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. 

Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa. 

 

 

3. Proszę o podanie jaki typ łącza telekomunikacyjnego i w jakiej ilości (ISDN PRA, 

ISDN BRA, PSTN) Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w danej lokalizacji? 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej Zamawiający posiada następujące łącza: 

centrala telefoniczna (cz. I zamówienia)  

    2   ISDN PRA po 30 kanałów, 

numery końcowe (cz. II zamówienia) 

                                                                                15  ISDN BRA 

                                                                                12  PSTN 

analogowe:8637001, 8637004, 8637039, 8637087, 8637569, 8638146, 8638175, 

8638354, 8638680, 8638871, 8639507, 8639711. 

ISDN:8637007, 8637088, 8637616, 8637617, 8637630, 8637657, 8637659, 

8637897,8638233, 8638352, 8638369, 8638613, 8638873, 8638958, 8639809. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

4. W SIWZ "Zamawiający nie dopuszcza świadczenia innym podmiotom usług 

dostępu do Internetu poprzez urządzenia wykorzystywane do świadczenia usługi 

w ramach niniejszego zamówienia" 

Czy to oznacza że dla Zamawiającego internet może być świadczony przez te 

urządzenia? 

 Odpowiedź: 

Postępowanie KZP/01/2014 nie dotyczy dostarczania usług Internetu dla 

Zamawiającego. 

 

 

5. PIAP w SIWZ podaje dwie części: z wykorzystaniem centrali telefonicznej oraz 

poprzez numery końcowe. W innym miejscu (9c) jest informacja że Zamawiający 

nie przewiduje składania ofert częściowych. Czy w tej sytuacji oferent musi złożyć 

ofertę na obie części przetargu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co zostało przewidziane w 

ogłoszeniu - ilość części 2. W pkt. 9 jest omyłka, która zostanie skorygowana. 

 

6. Czy centrala zamawiającego posiada interface ISDN PRA? 

Odpowiedź: 

Centrala posiada 2 interface ISDN PRA po 30 kanałów. 

 


