
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 09.01.2014 

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. Czy wymagane oprogramowanie, służące do analizy danych może być 

dostępne on line na serwerach Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

2. Proszę podać całkowitą liczbę abonentów centrali których dotyczyć będzie 

rozliczenie 

Odpowiedź: 

500 numerów od 22874000 do 228740499 

 

 

3. Prosimy o informację czy wszystkie telefony Zamawiającego mają numery 

miejskie i prezentują się tymi numerami w ruchu wychodzącym 

Odpowiedź: 

Wszystkie numery obsługiwane przez centrale Zamawiającego (cz.1) widziane są 

od strony miasta jako numery końcowe i obecnie prezentują się tymi numerami. 

Wszystkie numery w cz.2 zamówienia są numerami miejskimi końcowymi. Cześć 

z tych numerów ma włączona usługę prezentowania, część nie. 

 

4.  Czy oprogramowanie dostarczone zamawiającemu do analizy danych będzie 

pracować na danych dostarczonych przez Operatora czy też ma zostać w 

jakikolwiek sposób zintegrowane z centrala Zamawiającego. W drugim przypadku 

prosimy o podanie producenta i modelu centrali telefonicznej. 

Odpowiedź: 

Oprogramowanie ma pracować na danych dostarczonych przez Wykonawcę 

(operatora). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

5. Zamawiający w części 2 wskazał w tabeli nr 2, pozycja 4 ilość minut dla 

połączeń międzynarodowych, nie sprecyzował jednak do jakich stref połączenia 

mają być wykonywane. Wykonawca informuje, iż połączenia międzynarodowe 

mają rozpiętość cenową pomiędzy 0,60 zł netto  a 15,00 zł netto w zależności od 

rodzaju krajów do jakich połączenia są wykonywane, im dalszy i bardziej 

egzotyczny kraj tym wyższe są opłaty. W celu uniknięcia przez Zamawiającego 

niepotrzebnego poniesienia podrożonych kosztów uśrednionych cen za 

połączenia międzynarodowe, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na doprecyzowanie, iż połączenia międzynarodowe wycenione przez 

Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą dotyczyć połączeń stacjonarnych 

międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej i USA?   

Odpowiedź: 

Podobnie jak w części Zamawiający miał na myśli połączenia do numerów 

stacjonarnych e krajach UE i USA. 

 

6. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczenia licencji na 

oprogramowanie do analizy bilingu i kontroli kosztów, opisany w §5 pkt. 2 wzoru 

umowy poprzez udostępnienie dla Zamawiającego aplikacji webowej 

zabezpieczonej loginem i hasłem? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

7. Zamawiający  w części 2 określił iż posiada 27 numerów miejskich w lokalizacji 

ul. Popularna . Czy Zamawiający doprecyzuje dokładny adres lokalizacji 

świadczenia usług  z uwzględnieniem miejscowości oraz numeru budynku ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada 27 numerów miejskich w lokalizacji Al. Jerozolimskie 202. 

Linie te są podłączone do centrali miejskiej TPSA przy ul. Popularnej kablem 

miedzianym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


