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do Wykonawców 
 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej, 

transmisji danych, telefonii stacjonarnej oraz serwisu tych usług wraz z dostawą sprzętu 
niezbędnego do ich świadczenia 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść 
załącznika nr 1 do SWZ (OPZ): 
 
 
Pytanie nr 56 
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdziału 5.3 Łącze SIP dla telefonów stacjonarnych i sieci 
korporacyjnej, punktu 6: 6. Do routera dostępowego operatora Zamawiający ma mieć pełen dostępem 
administracyjny. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że operatorzy w celu świadczenia zarządzanych usług 
transmisji danych (łącze podkładowe pod SIP Trunk) z wykorzystaniem routerów muszą na tych urządzaniach 
wprowadzić konfiguracje dodatkowych systemów i funkcjonalności zapewniających możliwość monitorowania 
łącza, nadzoru nad usługą, gwarantujące bezpieczeństwo świadczonej usługi oraz pozwalające na nieprzerwane 
świadczenie usługi o określonych parametrach. Informacje o konfiguracji wewnętrznych usług takich jak np. 
TACACS, SNMP, usług realizujących backup konfiguracji, serwery NTP czy sieć wykorzystywana do zarządzania 
routerem są tajemnicą operatorską i nie mogą być dostępne dla klientów. W związku z tym Wykonawca zwraca się 
z prośbą o modyfikację tego punktu tak aby Zamawiający uzyskał dostęp do wybranych komend, które zostaną 
wspólnie ustalone z Wykonawcą albo router po wprowadzeniu konfiguracji, ograniczonej o wyżej wymienione 
elementy, przeszedł w zarządzanie Zamawiającego. W drugim przypadku Wykonawca byłby odpowiedzialny za 
usuwanie awarii związanej z awarią sprzętową lub wynikającą z błędów oprogramowania. 
 
Odpowiedź: 
Patrz zmiana SWZ nr 8. 
 
Zmiana SWZ nr 8: 
W punkcie  5.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ podpunkt 6 
otrzymuje brzmienie: 
„Do routera dostępowego operatora Zamawiający ma mieć dostęp w trybie tylko do odczytu  
w szczególności do konfiguracji i stanu: 

• interfejsów od strony sieci LAN Zamawiającego w tym ACL na tych interfejsach,  
• routingu,  
• tuneli GRE over IPSec, 
• łącza do operatora. 

Szczegóły dot. dostępu zostaną uzgodnione w trakcie wdrożenia.” 
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Pytanie nr 57: 
W odniesieniu do rozdziału 18.2 Świadczenie usługi prywatnego APN z OPZ Wykonawca prosi o potwierdzenie, 
że transmisja danych w ramach usługi prywatny APN będzie rozliczana z pakietów danych przypisanych kartom 
SIM. Transmisja danych kart SIM, niezależnie czy jest realizowana w publicznym APN z dostępem do Internetu, 
czy w ramach prywatnego APN, w tak samo wykorzystuje i obciąża sieć mobilną Wykonawców 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że transmisja danych w ramach usługi prywatny APN będzie rozliczana z pakietów 
danych przypisanych kartom SIM. 
 

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmieniony załącznik nr 1 do SWZ (zmiany 
zaznaczono kolorem zielonym). 
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