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 Wszyscy Wykonawcy 

 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 W dniu 16 lipca 2009r. zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu na wykonanie usługi 

Wirtualnej Sieci Prywatnej IP, zbudowanej na bazie sieci IP MPLS odseparowanej od sieci 

Internet dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz prokuratur rejonowych okręgu 

zielonogórskiego, o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1: 

Bardzo proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamierza priorytetyzować ruch od 

momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez wykonawcę wybranego w niniejszym 

przetargu? Jeśli nie od momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez wykonawcę, to od 

jakiego momentu (inaczej: od jakiego terminu) i przez jaki okres w trakcie 

obowiązywania umowy przetargowej ? 

 

Pytanie nr 2: 

Bardzo proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamierza priorytetyzować usługi typu 

RT (ang. Real Time) czyli usługi realizowane w czasie rzeczywistym, np. transmisja głosu 

i obrazu? Jeśli tak, to jakich parametrów technicznych w odniesieniu do wyżej 

wymienionych usług RT oczekuje Zamawiający? 

 

Pytanie nr 3: 

Bardzo proszę Zamawiającego o pełne wyjaśnienie, jakich parametrów QoS (ang. Quality 

of Service), czy inaczej parametrów jakościowych wymaga Zamawiający w stosunku do 

przedmiotu zamówienia? 
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Pytanie nr 4: 

Bardzo proszę Zamawiającego o precyzyjne wyjaśnienie: 

- jakie parametry ma udostępniać aplikacja monitorująca pracę sieci? 

- jakie statystyki powinna przechowywać wyżej wymieniona aplikacja monitorująca pracę 

sieci? 

- jakie parametry sieci ma monitorować ? 

- w jakim trybie dostępu do ruterów ma być realizowane monitorowanie w celu analizy 

logów SNMP ? 

- jakie parametry ma posiadać aplikacja do analizowania logów SNMP ? 

- w jakim celu Zamawiający będzie wykorzystywał obie wyżej wymienione aplikacje 

monitorujące ? 

 

Pytanie nr 5: 

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie w/w 

formularzy w formie elektronicznej, najlepiej w pliku Word, na swojej stronie www 

związanej z prowadzonym przetargiem w celu rzetelnego i czytelnego dla Zamawiającego 

przygotowania oferty przetargowej ? 

 

Pytanie nr 6: 

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się również na przesłanie wyżej 

wymienionych formularzy na adres osoby kontaktowej do przetargu ze strony 

Telekomunikacji Polskiej e-mail: krzysztof.wielinski@telekomunikacja.pl ? 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prokuratura 

Okręgowa w Zielonej Górze wyjaśnia: 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

 

Zamawiający rezygnuje z priorytetyzacji ruchu dotyczącej przedmiotu 

zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie zamierza priorytetyzować usługi typu RT. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W związku z rezygnacją z QoS pytanie jest nieaktualne. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający rezygnuje z aplikacji monitorujących. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający umieścił wszystkie formularze w formie elektronicznej w dniu 

10.07.2009 wraz z ogłoszeniem o zamówieniu na stronie www.zielona-gora.po.gov.pl.  

W związku z powyższym nie ma potrzeby dokonywanie tego jeszcze raz. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

 

Zamawiający zgadza się na przesłanie wszystkich  formularzy w formacie 

*.doc na adres osoby kontaktowej. 

 

 

W wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający, zgodnie z  zgodnie z art. 38 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 171, poz. 1058)  przedłuża termin 

składania ofert do dnia 22.07.2009r. 

 

 
 
 

Prokurator Okręgowy 
 
      /-/ Jan Wojtasik 

 Prokurator Prokuratury Apelacyjnej 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


