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                                                                                       Warszawa, dnia 10.08.2022 r. 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  

NUMER POSTĘPOWANIA: D/137/2022 

 

            Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna 

informuje, że w postępowaniu na dostawę urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych, 

dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia: 

 

I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział IV TERMIN  I  MIEJSCE  

WYKONANIA  ZAMÓWIENIA- pkt. 1 jest: 

  

1. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym  

z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednak 

nie później niż do dnia 31.10.2022r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie 

wcześniej) 

W zakresie zadania nr 1: 

Minimalny termin realizacji  zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalny termin realizacji  zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych. 

W zakresie zadania nr 2,3,4,5: 

Minimalny termin realizacji  zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalny termin realizacji  zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie. 

1. Termin wykonania zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie wynikającym  

z oferty najkorzystniejszej (ilość dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednak 

nie później niż do dnia 31.10.2022r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie 

wcześniej) 
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W zakresie zadania nr 1: 

Minimalny termin realizacji  zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalny termin realizacji  zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych. 

W zakresie zadania nr 2,3,4: 

Minimalny termin realizacji  zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalny termin realizacji  zamówienia wynosi 50 dni kalendarzowych. 

W zakresie zadania nr 5: 

Minimalny termin realizacji  zamówienia wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalny termin realizacji  zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych. 

 

II. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział XV OPIS KRYTERIÓW  I  

ICH  WAG  ORAZ  SPOSOBU OCENY  OFERT - pkt. 1 i 2  jest: 

1. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium:  

1.1. cena = 60 %;   

1.2. termin realizacji – 15 % 

- w zakresie zadania nr 1. 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym 

niż 15 i nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednakże 

nie później niż do dnia 31.10.2022 r. 

- w zakresie zadania nr 2, 3, 4, 5. 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym 

niż 15 i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednakże 

nie później niż do dnia 31.10.2022 r. 

1.3. dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 25 % 

Pod powyższym należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesiące, nie więcej niż o kolejne 

12 miesięcy, tj. maksymalny czas gwarancji nie może przekroczyć 36 miesięcy. 

2. Zamawiający dokona przeliczenia: 

2.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:   
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 C of. n. 

Cn = ----------------------- x 60 

C of. b. 

gdzie:  

Cn           – liczba punktów za kryterium cena 

C of. n.  – cena oferty najniższej 

C of. b.  – cena oferty badanej 

 

2.2. terminu realizacji na punkty, według następującego wzoru:    

 T of. n. 

Tn = ----------------------- x 15 

T of. b. 

gdzie:  

Tn           – liczba punktów za kryterium termin realizacji  

T of. n.  – termin realizacji (ilość dni) najkrótszy 

T of. b.  – termin realizacji (ilość dni)  oferty badanej 

 

 

UWAGA 

W zakresie zadnia nr 1 

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych. 

W zakresie zadania nr 2,3,4,5 

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 30 dni kalendarzowych. 

Wymaga się wpisania w formularzu pełnych dni kalendarzowych. 

W przypadku nie wpisania terminu realizacji (ilość dni kalendarzowych), Zamawiający w celu 

dokonania oceny ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia” przyjmie maksymalny 

termin, tj. 31.10.2022 r. i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów.  
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2.3. okres dodatkowej gwarancji (ilość pełnych miesięcy) na punkty, według następującego 

wzoru:    

 G of. n. 

Gn = ----------------------- x 25 

G of. b. 

gdzie:  

Gn  – liczba punktów za kryterium dodatkowy okres gwarancji 

G max.  – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji 

G of. b.  – okres dodatkowej gwarancji oferty badanej 

UWAGA 

Wykonawca może zaoferować okres dodatkowej gwarancji od 0 do 12 miesięcy. Wymaga się 

wpisania w formularzu pełnych miesięcy. 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, oferta taka zostanie 

uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 

0 (zero) punktów za kryterium gwarancja. 

W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres dodatkowej gwarancji dłuższy niż 12 

miesięcy oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym okresem gwarancji  

i wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów (tj. 25 pkt.). W tym przypadku do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres 12 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres 

zaoferowany przez Wykonawcę. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie. 

1. Oferty zostaną ocenione odrębnie dla każdego z zadań, zgodnie z kryterium:  

1.1. cena = 60 %;   

1.2. termin realizacji – 15 % 

- w zakresie zadania nr 1. 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym 

niż 15 i nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednakże 

nie później niż do dnia 31.10.2022 r. 

- w zakresie zadania nr 2, 3, 4. 

Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym 

niż 15 i nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednakże 

nie później niż do dnia 31.10.2022 r. 

- - w zakresie zadania nr 5. 
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Pod powyższym należy rozumieć zrealizowanie zamówienia w terminie nie krótszym 

niż 15 i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednakże 

nie później niż do dnia 31.10.2022 r. 

 

1.3. dodatkowy okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 25 % 

Pod powyższym należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesiące, nie więcej niż o kolejne 

12 miesięcy, tj. maksymalny czas gwarancji nie może przekroczyć 36 miesięcy. 

2. Zamawiający dokona przeliczenia: 

2.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:   

 C of. n. 

Cn = ----------------------- x 60 

C of. b. 

gdzie:  

Cn           – liczba punktów za kryterium cena 

C of. n.  – cena oferty najniższej 

C of. b.  – cena oferty badanej 

 

2.2. terminu realizacji na punkty, według następującego wzoru:    

 T of. n. 

Tn = ----------------------- x 15 

T of. b. 

gdzie:  

Tn           – liczba punktów za kryterium termin realizacji  

T of. n.  – termin realizacji (ilość dni) najkrótszy 

T of. b.  – termin realizacji (ilość dni)  oferty badanej 

 

UWAGA 

W zakresie zadnia nr 1 

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych. 

W zakresie zadania nr 2,3,4 

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 50 dni kalendarzowych. 
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W zakresie zadania nr 5 

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 15 dni kalendarzowych. 

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 30 dni kalendarzowych. 

Wymaga się wpisania w formularzu pełnych dni kalendarzowych. 

W przypadku nie wpisania terminu realizacji (ilość dni kalendarzowych), Zamawiający w celu 

dokonania oceny ofert w kryterium „termin realizacji zamówienia” przyjmie maksymalny 

termin, tj. 31.10.2022 r. i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów.  

 

2.3. okres dodatkowej gwarancji (ilość pełnych miesięcy) na punkty, według następującego 

wzoru:    

 G of. n. 

Gn = ----------------------- x 25 

G of. b. 

gdzie:  

Gn  – liczba punktów za kryterium dodatkowy okres gwarancji 

G max.  – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji 

G of. b.  – okres dodatkowej gwarancji oferty badanej 

 

UWAGA 

Wykonawca może zaoferować okres dodatkowej gwarancji od 0 do 12 miesięcy. Wymaga się 

wpisania w formularzu pełnych miesięcy. 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, oferta taka zostanie 

uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 

0 (zero) punktów za kryterium gwarancja. 

W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres dodatkowej gwarancji dłuższy niż 12 

miesięcy oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym okresem gwarancji  

i wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów (tj. 25 pkt.). W tym przypadku do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres 12 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres 

zaoferowany przez Wykonawcę. 

 

 



 Strona 7 
 

III. W Specyfikacji Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 2. Multiplekser analogowych 30 linii 

abonenckich liniowo E1 jest:  

Zadanie nr 2 

Multiplekser analogowych 30 linii abonenckich liniowo E1: 

Wymagania ogólne dla multipleksera analogowych 30 linii abonenckich: 

✓ dołączenie 30 kanałów telefonicznych FXO od strony centrali i 30 kanałów telefonicznych 

FXS od strony stacji telefonicznych poprzez trakt E1; 

✓ wsparcie dla identyfikacji dzwoniącego (Call ID); 

✓ zarządzanie przez port SNMP; 

✓ zasilanie: 230V AC i 48V DC; 

✓ obudowa 1U do szafy 19”  

✓ Porty E1: 

➢ protokół G 703, G 704; 

➢ kodowanie HDB3; 

➢ impedancja 120 Om (symetryczne); 

➢ złącze 4 x RJ45. 

✓ Interfejs FXS: 

➢ napięcie dzwonienia: 75V; 

➢ częstotliwość dzwonienia: 25Hz; 

➢ impedancja wejściowa: 600Ω; 

➢ złącze: RJ45. 

✓ Interfejs FXO: 

➢ napięcie detekcji sygnału dzwonienia: 35V; 

➢ częstotliwość detekcji sygnału dzwonienia: 17-60Hz; 

➢ impedancja wejściowa: 600Ω; 

➢ czułość: 40dB; 

➢ złącze: RJ45. 

Sposób wykonania zadania: 

Wykonawca zabezpieczy dostawę urządzeń, ich rozładunek. 

Wszelkie stosowane materiały muszą posiadać: 

✓ atesty, 

✓ certyfikaty, 

✓ aprobatę techniczną, 

✓ certyfikat zgodności, 

✓ wszystkie elementy zostały podłączone prawidłowo. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie. 

Zadanie nr 2 

Multiplekser analogowych 30 linii abonenckich liniowo E1: 

Wymagania ogólne dla multipleksera analogowych 30 linii abonenckich: 

✓ dołączenie 30 kanałów telefonicznych FXO od strony centrali i 30 kanałów telefonicznych 

FXS od strony stacji telefonicznych poprzez trakt E1; 

✓ wsparcie dla identyfikacji dzwoniącego (Call ID); 

✓ zarządzanie przez port SNMP; 

✓ zasilanie: 230V AC i 48V DC; 



 Strona 8 
 

✓ obudowa 1U do szafy 19”  

✓ Porty E1: 

➢ protokół G 703, G 704; 

➢ kodowanie HDB3; 

➢ impedancja 120 Om (symetryczne); 

➢ złącze 1 x RJ45. 

✓ Interfejs FXS: 

➢ napięcie dzwonienia: 75V; 

➢ częstotliwość dzwonienia: 25Hz; 

➢ impedancja wejściowa: 600Ω; 

➢ złącze: RJ45. 

✓ Interfejs FXO: 

➢ napięcie detekcji sygnału dzwonienia: 35V; 

➢ częstotliwość detekcji sygnału dzwonienia: 17-60Hz; 

➢ impedancja wejściowa: 600Ω; 

➢ czułość: 40dB; 

➢ złącze: RJ45. 

Sposób wykonania zadania: 

Wykonawca zabezpieczy dostawę urządzeń, ich rozładunek. 

Wszelkie stosowane materiały muszą posiadać: 

✓ atesty, 

✓ certyfikaty, 

✓ aprobatę techniczną, 

✓ certyfikat zgodności, 

✓ wszystkie elementy zostały podłączone prawidłowo. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu. 

 

IV. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ - 

FORMULARZA OFERTY.  

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SWZ - Formularz oferty zamieszczonego na 

stronie internetowej w dniu 15.07.2022 r., poprzez jego anulowanie i dodanie nowego 

zmienionego załącznika nr 3 do SWZ - Formularz oferty po zmianie w dniu 10.08.2022 r. 

 

 

 

KOMENDANT 

 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 


