
 

 

AG-I.272.1.37.2013                                                                                          Kielce, 28 listopada 2013 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakup kart do centrali A 4400 oraz wykonanie upgrade systemu Alcatel OmniPCX  Enterprise (6.0)  

do wersji R 10.x”, znak: AG-I.272.1.37.2013.  

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi:  

 

Pytanie 1: 

Opublikowana przez Państwa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera błędy i niejasności 

uniemożliwiające złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Przede wszystkim Zamawiający nie 

udostępnił pliku konfiguracyjnego centrali A4400 tzw. pliku OPS, bez którego nie ma możliwości oszacować 

kosztów upgrade czy zakupu wymaganych licencji. Plik OPS jest również niezbędny do wyceny jakichkolwiek 

modernizacji czy rozbudów systemów Alcatel-Lucent, której wykonanie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania. Takim postępowaniem Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego 

dostępu do zamówienia publicznego określone art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, nie udostępniając 

publicznie w/w pliku. W wyroku z dnia 25 stycznia 2006r., sygn.  akt II Ca 693/05 Sąd Okręgowy  

w Bydgoszczy orzekł, iż art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga faktycznego 

wskazania lecz uznaje za wystarczające uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji. Taka sytuacja  

ma miejsce w przypadku ogłoszonego przez Państwa postępowania, gdyż potencjalni wykonawcy, którzy są 

w stanie zrealizować wymagane przez Państwa zadanie, a nie mający dostępu do pliku OPS, nie mają 

możliwości skalkulowania i tym samym złożenia konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: 

Pliki konfiguracyjne ze względu na swoją specyfikę stanowią wiadomość niepublikowalną, dlatego też 

udostępniane są na pisemny wniosek Wykonawcy. Prosimy o przesłanie do Zamawiającego pisma 

zawierającego adres e-mail, na który to ma zostać wysłany Państwu plik konfiguracyjny OPS. 

Pytanie 2: 

W Załączniku nr 1 do SIWZ, ustęp II Specyfikacja dotycząca zakupu, pkt. 1 i 2 - Zamawiający wymaga 

zakupu kart wraz z odpowiednimi licencjami nie precyzując jakie funkcje mają te licencje zapewniać. 

Zamawiający nie udostępnia również informacji o wymaganej funkcjonalności, jaką chce osiągnąć po 

realizacji przedmiotowego postępowania co prowadzi do niejasności i niejednoznaczności w zrozumieniu 

treści SIWZ i tym samym potrzeb Zamawiającego. Takie postępowanie ponownie uniemożliwia 

skalkulowanie oferty gdyż rodzajów licencji do obsługi kart jest więcej niż jeden. 

 

 



Odpowiedź: 

W SWIZ jest zawarta szczegółowa informacja o funkcjonalności i licencjach. Licencje muszą umożliwić 

uruchomienie kart i użytkowników na nich. Zamawiający chce osiągnąć unowocześnienie systemu 

telekomunikacyjnego, wzrost stabilności i wydajności systemu, zwiększenia bezpieczeństwa systemu  

i mniejszej awaryjności.  

Pytanie 3: 

Nadmienić trzeba też, że z opisu zamawiającego nie da się jednoznacznie wywnioskować czy nowe karty 

mają być obsługiwane przez nowo dostarczone licencje czy może przez tzw. migrację do   najnowszej wersji, 

już obecnie zainstalowanych licencji. W przypadku gdy celem Zamawiającego nie jest dwukrotne 

zwiększenie ilości użytkowników obsługiwanych przez centralę Alcatel, nabycie nowych licencji jest 

nieuzasadnione ekonomicznie gdyż podnosi koszt oferty o blisko 50%. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zażądał nowych kart, które mają być obsługiwane przez nowo dostarczone licencje. 

Zamawiający podał w SIWZ dokładną ilości kart oraz pojemności centrali. 

Pytanie 4: 

Dodatkowo w Załączniku nr 1 do SIWZ, ustęp II Specyfikacja dotycząca zakupu, pkt. 2, Zamawiający 

wyszczególnił zakup kart eZ30. Producent centrali telefonicznej do której dedykowane są niniejsze karty 

nigdy nie posiadał w swojej ofercie produktowej kary o takiej  nazwie. Podsumowując – przedstawiona 

specyfikacja SIWZ jest nieprecyzyjna i tym samym narusza w/w zapisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ewidentnie popełnił omyłkę pisarską było eZ30 a winno być eZ32 sprostowanie omyłki nastąpi 

w Opisie przedmiotu zamówienia i zostanie zamieszczone na stronie internetowej. 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

1. W rozdziale X ust. 7 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

oraz opisać:  

„Zakup kart do centrali A 4400 oraz wykonanie upgrade systemu Alcatel OmniPCX  

Enterprise (6.0) do wersji R 10.x”.      

Nie otwierać przed dniem 29.11.2013 r., godz. 1200. 

 

Jest: 

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  



Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

oraz opisać:  

„Zakup kart do centrali A 4400 oraz wykonanie upgrade systemu Alcatel OmniPCX  

Enterprise (6.0) do wersji R 10.x”.      

Nie otwierać przed dniem 03.12.2013 r., godz. 1200. 

 

2. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

 

Do dnia 29.11.2013 r., do godz. 1130 

 

Jest: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

 

Do dnia 03.12.2013 r., do godz. 1130 

 

3. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

Dnia 29.11.2013 r., godz. 1200 

 

Jest: 

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 
 

Dnia 03.12.2013 r., godz. 1200 

 

 

4. Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
 
 

 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania  
i otwarcia ofert.  



 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w BZP i  na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  
 


