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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/137/2022 

 

 
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu 

na dostawę urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych, wpłynął wniosek o wyjaśnienie i 

zmianę treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 

iż udzielił następujących wyjaśnień 

Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1 

Dzień dobry Zwracamy się z pytaniem dot. zad. 2 Multiplekser - Czy Zamawiający wymaga 

aby przedmiot zamówienia opisany w zadaniu 2 Multiplekser analogowych 30 linii 

abonenckich liniowo E1 był wyposażony w 4 porty E1 na złączach RJ45 po stronie lokalnej? 

Zgodnie z najlepszą wiedzą oferenta na rynku nie istnieją mulitpleksery linii abonenckich 

liniowo E1 wyposażone w porty nxE1 lokalnie. Czy Zamawiający uzna za spełniający 

wymagania SIWZ Multiplekser analogowych 30 linii abonenckich liniowo E1wyposażony w 

port 1x E1 na złączu RJ45 jedynie po stronie liniowej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona stosownej zmiany zapisu w części OPZ 

dotyczącej zadania nr 2. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. zad. 2, 3, 4. Zgodnie z informacją otrzymaną od Producenta aktualny termin produkcji 

urządzeń wskazanych w SIWZ wynosi 8-10 tygodni. W związku z powyższym zwracamy się 

z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla tych zadań do 60 dni kalendarzowych. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w 

zakresie zadań 2, 3, 4 z 30 na 50 dni kalendarzowych jednak nie później niż do dnia 

31.10.2022r.  

 

Pytanie nr 3 

Dzień dobry W związku z sezonem urlopowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany terminu składania ofert w dniu 

10.08.2022r. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, dokona zmiany treści 

SWZ, anuluje załącznik nr 3 – formularz oferty oraz doda nowy załącznik nr 3 do SWZ – 

formularz oferty po zmianie z dnia 10.08.2022. 
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