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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DI.DGt.460.1.2016 Rybnik, 05.08.2016 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 

uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług 

telefonii VoIP dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 05.08.2016 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśnia co następuje oraz 

wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

Pytanie 1 

Czy postępowanie dotyczy tylko świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii VoIP? W jaki sposób 

Wykonawca powinien zinterpretować zapis załącznika Warunki techniczno – eksploatacyjne do zadania pn. 

„Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczenia usług telefonii VoIP 

dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku” pkt VI, ppkt 3: „przez 

okres trwania umowy dostęp do Internetu przez niezależne łącze o przepustowości download 30Mb/s oraz 

upload 5Mb/s służące do obsługi usług internetowych innych niż VoIP oraz dostarczenie puli czterech 

globalnych adresów IP (…)” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający opisał w załączniku „Warunki eksploatacyjno-techniczne” wszelkie wymagania dotyczące 

zamówienia. Opisane postępowanie dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z wdrożeniem 

opisanej w załączniku infrastruktury oraz dostarczenia niezależnego, tzn. osobnego, dedykowanego dla potrzeb 

innych niż VoIP łącza internetowego o przepustowości download co najmniej 30 Mb/s oraz upload co najmniej 

5 Mb/s wraz z czterema globalnymi adresami IP. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Warunkach techniczno - 

eksploatacyjnych (Załączniku nr 1 do SIWZ), w pkt VI.2. 
 

Pytanie 2 

W treści SIWZ Zamawiający wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

posiadają wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001. 

Powyższy zapis wyklucza z udziału wielu Wykonawców, których standard świadczonych usług jest na bardzo 

wysoki, ale nie posiadają wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. 

Nie jest konieczne posiadanie certyfikatu, aby prowadzić działalność zgodnie z normą ISO 9001, w związku 

z czym wielu Operatorów nie ubiega się o przyznanie niniejszego certyfikatu, co nie znaczy że brakuje im 

doświadczenia i profesjonalizmu. 

Postawiony warunek ogranicza Zamawiającemu potencjał rynku telekomunikacyjnego zawężając liczbę 

oferentów do bardzo wąskiego grona. Zdajemy sobie sprawę, ze taki wymóg często stosowany jest przy 

wyborze producentów, produkujących urządzenia, nie jest natomiast w ogóle praktykowany w wyborze 

operatorów telekomunikacyjnych. Niniejszy zapis być może został przeoczony przez Zamawiającego z innego 

postępowania na wybór producenta urządzeń medycznych. Uczestniczymy w wielu postępowaniach na 

świadczenie usług telekomunikacyjnych i z posiadanej przez nas wiedzy taki wymóg nie był dotychczas 

stosowany przez nikogo. 



Zwracamy również Zamawiającemu uwagę, iż postawiony warunek posiadania przez Wykonawcę Systemu 

Zarządzania Jakością ISO 9001 spełnia Wykonawca obecnie świadczący usługi telekomunikacyjne, co można 

odczytać jako jego uprzywilejowanie. 

Wnosimy, aby zamawiający usuną niniejszy wymóg. Uważamy, że inne wskazane przez zamawiającego 

wymagania w wystarczający sposób pozwalają zagwarantować Zamawiającemu wysoki poziom świadczonych 

usług przez Wykonawców. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- pkt VI.2. SIWZ z: 

„2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wdrożony System Zarządzania 

Jakością ISO 9001.” 
 

na: 
 

„2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność/świadczący usługi zgodnie 

z normą ISO 9001 lub równoważną. 

Przez normę równoważną Zamawiający rozumie taką, która opisuje wymagania w zakresie: 

1) zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów); 

2) przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju); 

3) zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie); 

4) podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości 

realizowanych w niej procesów); 

5) systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze 

sobą powiązanymi procesami); 

6) ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów); 

7) rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej 

bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji); 

8) wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami 

materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).”; 
 

- pkt VII.1.3) SIWZ z: 

„3) aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001” 
 

na: 
 

„3) aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 lub dokument równoważny np. zaświadczenia 

niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami 

jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich 

normach europejskich, o którym mowa w § 6 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), z uwzględnieniem § 6 ust. 3 i § 6 ust. 4 

Rozporządzenia.”. 
 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie oczekiwanej funkcjonalności pkt. 2 f) Parkowania połączeń, wskazanej w Warunkach 

Techniczno-Eksploatacyjnych Systemu VoIP. 
 

Odpowiedź: 

Parkowanie połączeń polega na możliwości zawieszenia aktualnej rozmowy na swoim telefonie i dokończenia 

jej z innego aparatu. Szczególnie pomocne w sytuacji, gdy nagle musimy zmienić pomieszczenie. 
 

Pytanie 4 

Czy aparat DECT powinien działać jedynie w zasięgu swojej autonomicznej stacji bazowej, czy też powinien 

mieć możliwość roamingu pomiędzy poszczególnymi bazami 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza działanie systemu DECT jedynie w zasięgu autonomicznej stacji bazowej aparatu. 
 

Pytanie 5 

Prosimy o podanie producentów i modeli aktualnie używanych przez Zamawiającego przełączników 

sieciowych, na których Wykonawca jest zobowiązany skonfigurować osobny VLAN dla telefonów. 



Odpowiedź: 

Zamawiający wykorzystuje we wszystkich lokalizacjach przełączniki sieciowe Huawei S5700-52X-PWR-LI-

AC, na których Wykonawca będzie zobowiązany skonfigurować osobny VLAN dla telefonów. 

 

Pytanie 6 

Zamawiający zamawia dostarczenie niezależnego łącza Internetowego. 

Wnosimy o doprecyzowanie na czym owa niezależność ma polegać. 

(Paragraf III, pkt 2.3 SIWZ). 
 

Odpowiedź: 

Niezależność ta polega na dostarczeniu osobnego łącza na potrzeby VoIP oraz osobnego na potrzeby 

pozostałych usług internetowych o parametrach jak w opisie technicznym do SIWZ. 

 

Pytanie 7 

Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001. 

System ISO9001 nie jest jedynym systemem zarządzania jakością i zamawiający nie może wykluczyć 

stosowania przez wykonawcę innych systemów zarządzania jakością. 

Wnosimy o usunięcie tego wymogu lub takie jego określenie, aby możliwe było spełnienie tego warunku przy 

wdrożonym przez zamawiającego innym systemie zarządzania jakością. 

(Paragraf VI pkt 2). 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie nr 2. 
 

Pytanie 8 

Terminy realizacji - ze względu na krótkie terminy realizacji, mogą pojawić się problemy z: 

- dostarczeniem w odpowiednim terminie (do 23 września 2016) aparatów telefonicznych, centrali i pozostałego 

sprzętu koniecznego do realizacji zadania. 

To jest duże zamówienie i czas sprowadzenia sprzętu na dzień składania ofert nie jest do określenia. Wnosimy 

o zmianę czasu realizacji umowy na 1 listopad 2016. 

(zał 3, pkt 3). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 9 

Warunki techniczno - eksploatacyjne, Aparat telefoniczny VOIP, B - tzw dyrektorski - wymóg wyświetlacza 

o przekątnej co najmniej 4.3" sztucznie ogranicza wybór dostępnych na rynku telefonów. 

Wnosimy o usunięcie powyższego wymogu lub modyfikację tak, aby dostępny był szeroki zakres produktów. 
 

Odpowiedź: 

Wymagamy, aby wyświetlacz był duży i czytelny, a na rynku jest dostępnych wiele tego typu urządzeń. 
 

Pytanie 10 

Prosimy o dostarczenie dokumentacji istniejącej sieci analogowej, celem określenia kosztów jej serwisowania. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji istniejącej sieci telefonicznej analogowej. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemów alarmowych celem określenia kosztów 

serwisowania. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej systemów alarmowych. Zamawiający posiada jedynie 

inwentaryzację urządzeń stanowiących system alarmowy w poszczególnych budynkach tj.: 

Apteka/Laboratorium (czujki 14szt.; manipulator 2szt.; centrala 1szt.) - producent DSC; Kasa (czujki 2szt.; 

manipulator 2szt.; centrala 1szt.) - producent Satel CA-10; Kuchnia/Klub pacjenta (czujki 5szt.; manipulator 

2szt.; centrala 1szt.) - producent DSC; Galeria przy XIX (czujki 4szt.; manipulator 1szt.; centrala 1szt.); 

Portiernia (czujki 3szt.; manipulator 1szt.; centrala 1szt.) - producent Satel Integra 64; Pawilon II (czujki 4szt.; 



manipulator 1szt.; centrala 1szt.) - producent Satel CA-5 V1.01; Kotłownia (doprowadzony po parze miedzianej 

alarm o braku zasilania kotłowni). 

Pytanie 12 

Prosimy o wskazanie metody jaka obecnie jest wykorzystywana do powiadamiania o alarmach 

- czy to centralka alarmowa generuje komunikat głosowy ? 

- czy może centralka alarmowa zgłasza kod do centralnego systemu który to dopiero generuje komunikat 

głosowy ? Jeżeli tak z wykorzystaniem jakiego protokołu ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż metoda jaka obecnie jest wykorzystywana do powiadamiania o alarmach to: 

centralka alarmowa generuje komunikat głosowy. 

 

Pytanie 13 

Zamawiający wymaga dostarczenie i uruchomienie aplikacji umożliwiającej połączenia głosowe za pomocą 

komputerów lub telefonu komórkowego. Pytanie dla jakiej liczby komputerów oraz telefonów komórkowych 

ma być dostarczona aplikacja? Jakie systemy operacyjne ma wspierać aplikacja? Czy przez określenie 

"uruchomienie" należy rozumieć usługę instalacji i konfiguracji przez wykonawcę aplikacji na danym sprzęcie, 

tj. komputerze lub telefonie komórkowym?  (dokument Warunki techniczno-eksploatacyjne, paragraf IV pkt h) 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch licencji dla aplikacji umożliwiającej połączenie przy użyciu 

komputera z systemem operacyjnym Windows 8.1/10 oraz telefonu komórkowego z zainstalowanym systemem 

Windows Phone, Android. 

Wykonawca ma dostarczyć powyższe oprogramowanie wraz z licencją oraz instrukcją instalacji i konfiguracji 

dla powyższych systemów operacyjnych. 
 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ: 

1) zmieniając w pkt VI.6. SIWZ numer przywołanego tam załącznika do SIWZ; 

2) w pkt VII.1.5)b) SIWZ z: 

„b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.3)a) SIWZ” 
 

na: 
 

„b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.5)a) SIWZ”; 
 

3) w UWADZE w pkt VII.1.5) SIWZ z: 

„W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt VII.1.3) 

SWIZ.” 
 

na: 
 

„W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt VII.1.5) 

SWIZ.”; 
 

4) zmieniając w pkt VII.3. SIWZ numer przywołanego tam załącznika do SIWZ; 

5) dopisując do pkt VII.6. SIWZ poniższy zapis: 

„Przepis § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) stosuje się odpowiednio.”. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianach z dnia 05.08.2016 r. oraz Warunki 

techniczno - eksploatacyjne (Załącznik nr 1 do SIWZ) po zmianie z dnia 05.08.2016 r. 

Pozostała treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po ich ustaleniu opublikowana na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 



Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 


