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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.33.2021.5 

 

 

 
 
 

Wykonawcy 
 
 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na „Modernizację posiadanego przez Zamawiającego systemu 
telekomunikacyjnego marki Atos Unify OpenScape Enterprise Express (OSEE)”. 
Sprawa nr BA.WZP.26.33.2021. 

 
 
 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SWZ”:  
 
 
– w pkt III SWZ ulega skreśleniu ostatni ust. 5, a ust. 4, który jest ostatni, ulega zmianie na ust. 
6.  
 
– w pkt XXII SWZ:  
Jest: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Powinno być: 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto (z VAT) podanej 
w ofercie wykonawcy. 

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości wymienionej w pkt. 1. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Poręczenia, o których mowa powyżej, powinny być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza 
poręczenia subsydiarnego. Spory pomiędzy Zamawiającym a wystawcą gwarancji/poręczenia 
wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego, zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji Sądów polskich. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie na zasadach określonych w umowie.    

 
– w pkt „Załączniki do niniejszej SWZ” na str. 14 SWZ:  
Jest: 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty. 
2. Załącznik nr 2A – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3.  Załącznik nr 2B – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

4. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Załącznik nr  5 – wzór umowy z załącznikami. 

Powinno być: 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty. 
2. Załącznik nr 2A – wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 2B – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

4. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Załącznik nr  4 – wzór umowy z załącznikami. 

 
– w § 3 pkt 9 projektu umowy – Załącznik nr 4 do SWZ:  
Jest: 
świadczenie  100 godzin konsultacji polegających na wykonywaniu  konsultacji  związanych   
z funkcjonowaniem systemu łączności, wykonywanych w  formie konsultacji  fizycznych (w siedzibie 
UKE), telefonicznych [tel. …………………..] albo za pomocą dedykowanej platformy typu HelpDesk 
[………………………]. Konsultacje świadczone będą w dni robocze tygodnia w godzinach 8-16 (lub  
w innym terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami) do ich wyczerpania lub upływu terminu, o którym 
mowa w pkt 8 lit a; 
Powinno być: 
świadczenie  100 godzin konsultacji polegających na wykonywaniu  konsultacji  związanych   
z funkcjonowaniem systemu łączności, wykonywanych w  formie konsultacji  fizycznych (w siedzibie 
UKE), telefonicznych [tel. …………………..] albo za pomocą dedykowanej platformy typu HelpDesk 
[………………………]. Konsultacje świadczone będą w dni robocze tygodnia w godzinach 8-16 (lub  
w innym terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami) do ich wyczerpania lub upływu terminu asysty 
technicznej; 
 
– w § 5 ust. 1 projektu umowy – Załącznik nr 4 do SWZ:  
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Jest:  
Prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisanymi przez przedstawicieli 
Stron protokołami odbioru, sporządzonymi dla dwóch części Przedmiotu Umowy:  
1) określonego w pkt I. ppkt 1-7, 8.1 (rozpoczęcie świadczenia asysty technicznej) i 9 oraz pkt II 

załącznika nr 1 do Umowy; 
2) określonego w pkt I. ppkt 8.2 załącznika nr 1 do Umowy. 
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

Powinno być:  
Prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisanymi przez przedstawicieli 
Stron protokołami odbioru, sporządzonymi dla dwóch części Przedmiotu Umowy:  
1) określonego w pkt I. ppkt 1-7, 8.1 (rozpoczęcie świadczenia asysty technicznej) i 9 oraz pkt II i III 

załącznika nr 1 do Umowy; 
2) określonego w pkt I. ppkt 8.2 załącznika nr 1 do Umowy. 
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

 

– w § 5 ust. 2 projektu umowy – Załącznik nr 4 do SWZ:  
Jest: 
Odbiór części Przedmiotu Umowy, wskazanej w ust 1 pkt 1, określonego w pkt I. ppkt 1-7, 8.1 i 9 oraz 
pkt II załącznika nr 1 do Umowy polegał będzie na sprawdzeniu poprawności działania 
zmodernizowanego Systemu telekomunikacyjnego po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych 
funkcjonowania Sprzętu i oprogramowania oraz sprawdzeniu ilościowym dostarczonego Sprzętu, 
rozliczeniu konsultacji i asysty technicznej. Po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych oraz weryfikacji 
ilościowej dostarczonego Sprzętu, zostaną sporządzone odpowiednio protokół odbioru obejmujący 
stwierdzenie odbioru funkcjonującego Systemu telekomunikacyjnego, dostarczenia dokumentacji, w 
tym umów licencji, gwarancji na Sprzęt oraz dokumentację wykonawczą przedstawiającą strukturę, 
założenia i opis zasad działania zmodernizowanego Systemu wraz z zestawieniem tabelarycznym 
dostarczonego Sprzętu. Zestawienie tabelaryczne dostawy powinno w szczególności zawierać: nazwę 
własną sprzętu/licencji, ilość, numery seryjne oraz ich cenę jednostkową. 

Powinno być:  
Odbiór części Przedmiotu Umowy, wskazanej w ust 1 pkt 1, określonego w pkt I. ppkt 1-7, 8.1 i 9 oraz 
pkt II i III załącznika nr 1 do Umowy polegał będzie na sprawdzeniu poprawności działania 
zmodernizowanego Systemu telekomunikacyjnego po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych 
funkcjonowania Sprzętu i oprogramowania oraz sprawdzeniu ilościowym dostarczonego Sprzętu, 
rozliczeniu konsultacji i asysty technicznej. Po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych oraz weryfikacji 
ilościowej dostarczonego Sprzętu, zostaną sporządzone odpowiednio protokół odbioru obejmujący 
stwierdzenie odbioru funkcjonującego Systemu telekomunikacyjnego, dostarczenia dokumentacji, w 
tym umów licencji, gwarancji na Sprzęt oraz dokumentację wykonawczą przedstawiającą strukturę, 
założenia i opis zasad działania zmodernizowanego Systemu wraz z zestawieniem tabelarycznym 
dostarczonego Sprzętu. Zestawienie tabelaryczne dostawy powinno w szczególności zawierać: nazwę 
własną sprzętu/licencji, ilość, numery seryjne oraz ich cenę jednostkową. 
 

– w § 15 ust. 3 projektu umowy – Załącznik nr 4 do SWZ:  
Jest: 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia terminie 30 dni od dnia wykonania i protokolarnego odebrania Umowy, o której 

mowa w pkt I.1-7, 8 lit. a i 9 załącznika nr 1 do Umowy; 
2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upłynięciu okresu gwarancji, o którym mowa w pkt I.8 lit. 

b załącznika nr 1 do Umowy. 
Powinno być: 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
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1) 70% zabezpieczenia terminie 30 dni od dnia wykonania i protokolarnego odebrania Umowy, o której 
mowa w pkt I.1-9, II i III załącznika nr 1 do Umowy; 

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upłynięciu okresu gwarancji, o którym mowa w pkt I.10 
załącznika nr 1 do Umowy. 

 
–   zmieniono treść załącznika nr 1 do Umowy poprzez dodanie pkt III, postanowień dotyczących opisu 

oferowanych przez Wykonawcę aparatów telefonicznych: 
III. Wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu zamówienia –  aparaty telefoniczne 
1) Aparat typu A powinien posiadać: port gigabit Ethernet, wbudowany switch, obsługę protokołu SIP 

oraz minimum: 
a) graficzny wyświetlacz, 2 linie (192 * 48 pikseli), monochromatyczny, 
b) powiadomienia LED, 
c) 4 wolne programowalne klawisze funkcyjne z diodą LED, 
d) 5 stałych klawiszy funkcyjnych: zawieszenie , przekazanie, konferencja, ustawienia, 

wiadomości, 
e) 4-kierunkowy przycisk nawigacji oraz klawisz OK., 
f) 3 klawisze audio (wyciszenie / głośnik / zestaw słuchawkowy) z diodą LED, 
g) regulacja głośności +/-, 
h) otwarte słuchanie / rozmowa w trybie głośnomówiącym (pełny dupleks), 
i) port słuchawkowy (DHSG / EHS), 
j) 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch, 
k) Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), 
l) możliwość montażu na ścianie; 

2)  Aparat typu B powinien posiadać: port gigabit Ethernet, wbudowany switch, obsługę protokołu SIP 
oraz minimum: 
a) odchylany wyświetlacz graficzny, 4,3" (480 * 272 pikseli), monochromatyczny, 
b) podświetlenie LED, 
c) powiadomienia LED, 
d) 5 kontekstowych klawiszy z diodą LED, 
e) 2 stałe klawisze funkcyjne (Menu / Poza biurem), 
f) 12 dowolnie programowalnych klawiszy funkcyjnych z diodą LED (na aparacie lub w formie 

przystawki klawiszowej), 
g) 4-kierunkowy przycisk nawigacji oraz klawisz OK., 
h) 3 klawisze audio (wyciszenie / głośnik / zestaw słuchawkowy) z diodą LED, 
i) regulacja głośności +/-, 
j) otwarte słuchanie / rozmowa w trybie głośnomówiącym (pełny dupleks), 
k) port słuchawkowy (DHSG / EHS), 
l) przełącznik Ethernet 10/100/1000 Base-T, 
m) energooszczędny Ethernet IEEE 802.3az, 
n) IEEE 802.3af Power over Ethernet, klasa 2, 
o) możliwość podłączenia dodatkowej przystawki  klawiszowej. 

 
–   w pkt I.4 załącznika nr 1 do Umowy: 
Jest: 

Dostarczenie 310 sztuk aparatów Typu A i 40 sztuk aparatów Typu B, modele zgodnie z wymaganiami 

z załącznika nr 2. Oba typy Aparatów muszą pochodzić od tego samego producenta co softswitch OSEE 

oraz muszą realizować poniższy minimalny zestaw funkcji: 

1) sygnalizacja na lampkach przycisków wywołań nieodebranych; 

2) prezentacja na wyświetlaczu numeru przychodzącego; 

3) przekazywanie i zawieszanie połączeń. 

Powinno być: 
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Dostarczenie 310 sztuk aparatów Typu A i 40 sztuk aparatów Typu B, modele zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt III. Oba typy Aparatów muszą pochodzić od tego samego producenta co softswitch 
OSEE oraz muszą realizować poniższy minimalny zestaw funkcji: 
1) sygnalizacja na lampkach przycisków wywołań nieodebranych; 
2) prezentacja na wyświetlaczu numeru przychodzącego; 
3) przekazywanie i zawieszanie połączeń. 

 
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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