Katowice, dnia 8 października 2021 r.
BA.I.272.33.2021

ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi
unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129) - na usługę telefonii stacjonarnej dla Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach na okres od 1.12.2021 r. do 30.11.2023 r.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany SWZ w następującym
zakresie:
1. W załączniku nr 5 do SWZ ogólne warunki umowy – zmianie ulegają następujące
zapisy:
1) §2ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, z wykorzystaniem stacjonarnych
łączy POTS, ISDN, VPN SIP-trunk we wszystkich obiektach Zamawiającego,
wyszczególnionych w Wykazie zasobów telekomunikacyjnych Zamawiającego
stanowiących załącznik nr 2 do Umowy.
Kod CPV 64200000-8 - usługi telekomunikacyjne”.
2) §4 ust.3 –tabela otrzymuje brzmienie:
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Cena jednostkowa
netto (PLN)

Cena jednostkowa
brutto (PLN)

Abonament miesięczny za ISDN
PRA
Abonament miesięczny za ISDN
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……………

……………

……………

Abonament miesięczny za VPN
SIP-trunk

……………

……………
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2. W załączniku nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia – zmianie ulegają następujące
zapisy:
1) rozdz. I otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, z wykorzystaniem stacjonarnych
łączy POTS, ISDN, VPN-SIP-trunk we wszystkich obiektach Zamawiającego,
wyszczególnionych w załączniku stanowiącym Wykaz zasobów
telekomunikacyjnych Zamawiającego załącznik nr 2 do ogólnych warunków
umowy”.
2) Rozdz. II ust. 2 otrzymuje brzmienie:
3) „Podłączanie nowych i/lub likwidacja istniejących łączy POTS, traktów ISDN i
traktów VPN-SIP-trunk we wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego
lokalizacjach, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ogólnych warunków umowy –
Wykaz zasobów telekomunikacyjnych Zamawiającego”.
4) rozdz. V ust. 13 dodaje się punkt 4) w brzmieniu:
„VPN SIP-trunk:

a) Wykonawca udostępni jednostce łącza VPN SIP-trunk w konfiguracji
120 kanałów
b) Łącze będzie zestawione w relacji operator – centrala telefoniczna
PABX JAP lub VoIP-PBX
c) W przypadku użycia do budowy łącza innych technologii niż TDM,
operator zapewni jakość głosu nie gorszą niż w łączach TDM, a także
prawidłową obsługę wszystkich usług i sygnalizacji tak jak w sieciach
TDM. Ponadto dołoży wszelkich starań, aby we własnej sieci
wyeliminować niekorzystne efekty jak:
− pogłos, echo, trzaski i inne sygnały zakłócające podczas prowadzonej
rozmowy telefonicznej,
− brak słyszalności rozmówcy,
− zrywanie trwających połączeń,
− brak lub niewłaściwe sygnały informacyjne podczas realizacji połączeń
( np. brak zwrotnego sygnału wywołania),
− utrudnienia w realizacji połączeń w ruchu wychodzącym i
przychodzącym.
d) Wykonawca zapewni numerację DDI wskazaną przez jednostkę;

W razie konieczności na życzenie Zamawiającego Wykonawca w miejsce
sygnalizacji DSS1 uruchomi sygnalizację R2 lub sygnalizację sieci
szerokopasmowych dla central IP”.
3. W załączniku nr 3 do ogólnych warunków umowy – Wykaz zasobów
telekomunikacyjnych – zmianie ulegają następujące zapisy:
1) w arkuszu dotyczącym ISDN PRA, w wierszu 5 zapis „kabel miedziany na
światłowód” otrzymuje brzmienie „światłowód” ; zapis „30B+D lub VPN”
otrzymuje brzmienie „VPN SIP trunk 120 kanałów”.
2) w arkuszu dotyczącym ISDN PRA, dodaje się wiersz 6.
W załączeniu ogólne warunki umowy - załącznik nr 5 do SWZ, opis przedmiotu
zamówienia –załącznik nr 6 do SWZ oraz Wykaz zasobów telekomunikacyjnych załącznik nr
3 do ogólnych warunków umowy po zmianie.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

