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WYJAŚNIENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

W dniu 19 czerwca 2012r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia 

publicznego na świadczenie 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: 

Kto aktualnie świadczy przedmiotowe usługi? 

Ad 1:  

Obecnie, przedmiotową usługę świadczy firma Telekomunikacja Polska Spółka 

Akcyjna. 

 

Pytanie nr 2: 

Kiedy kończy się umowa z aktualnym dostawcą? 

Ad 2:  

Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 

dnia 31.07.2012r. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy przedmiotowe usługi z SIWZ są takie same co do parametrów technicznych  

w stosunku do tych świadczonych przez obecnego dostawcę. JeŜeli nie, to proszę 

wymienić róŜnice? 

Ad 3:  

Parametry techniczne usług wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, pozostają bez zmian w stosunku do obecnie świadczonej usługi. 

 

 

 



Pytanie nr 4: 

Wnosimy o podanie osób kontaktowych w celu wykonania wizji lokalnych  

w Państwa obiektach celem weryfikacji moŜliwości świadczenia usługi. 

Ad 4:  

Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym 

przedmiotu zamówienia jest: 

Administrator systemu informatycznego - Przemysław Barczak, tel. 68 329 17 23, 

e-mail: pbarczak@zielona-gora.po.gov.pl. 

 

Pytanie nr 5: 

Z uwagi na konieczność wykonania wizji zwracamy się z prośbą o przesunięcie 

terminu składania ofert na 5.07.2012r. 

Ad 5:  

Zamawiający nie wyraŜa zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, Ŝe powyŜsze pytania i odpowiedzi, 

wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowią jej integralną 

część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie 

wpływają na konieczność przedłuŜenia terminu składania ofert.  

Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

W związku z powyŜszym Zamawiający zawiadamia, iŜ terminy oraz miejsce 

składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 

 Prokurator Okręgowy 
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