
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 260259-2012 z dnia 2012-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych końcowych i centrali wewnętrznej 

2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu usytuowany jest w dwóch... 

Termin składania ofert: 2012-12-17  

Numer ogłoszenia: 507914 - 2012; data zamieszczenia : 13.12.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  260259 - 2012 data 07.12.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, 

fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.  

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych 

końcowych i centrali wewnętrznej 2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w 

Sosnowcu usytuowany jest w dwóch różnych lokalizacjach : a) Lokalizacja - Sosnowiec ul. Szpitalna 1 b) Lokalizacja 

- Sosnowiec ul. E. Zegadłowicza 3 Obecnie w każdym obiekcie pracuje centrala typu DGT Millenium z 

wyposażeniem umożliwiającym zasilenie traktami ISDN PRA30B+D. 3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych 

obejmuje: 3.1. Utrzymanie obecnie obowiązującej numeracji: prefix - 4130 oraz numery końcowe : - dla obiektu przy 

ul. Szpitalnej 1 - od 100 do 299 i 500 do 549 - dla obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 - od 300 do 499 3.2. Świadczenie 

usług telekomunikacyjnych za pomocą linii ISDN - 2 trakty PRA 30B+D (po jednym trakcie w każdej z lokalizacji) z 

usługą DDI dla łącznie 450 numerów. 3.3. Zakres usługi będzie obejmować: a) trzycyfrowe połączenia wewnętrzne 

w ramach centrali i między centralami szpitalnymi b) połączenia lokalne i strefowe, c) połączenia międzystrefowe, d) 

połączenia do sieci komórkowych, e) połączenia międzynarodowe, f) zapewnienie transmisji dla faksu zarówno w 

kraju jak i za granicą (w tym dla łączności komputer - faks), g) połączenia pozostałe ( połączenia do biura numerów 

118913, teleinformatyczne itp.), h) połączenia do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających 

numery skrócone tj:112, 999, 998, 997, 991,992, 993, 994, 986, i) automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-

800;0-801;0-804; linie informacyjne 91XX; 93XX; 95XX j) sekundowy system naliczania, np. za inicjację połączenia, 

k) automatyczny wybór prefiksu operatora, l) blokadę połączeń: 0700..., 0400..., 0300..., oraz innych jeśli zajdzie 

taka konieczność, m) wykaz zrealizowanych połączeń, sporządzony w formie papierowej i elektronicznej - do 14 dni 

od zakończenia okresu rozliczeniowego, n) całodobową możliwość zgłaszania usterek i awarii łączy. 4. Warunki 

dotyczące realizacji zamawianych usług. 4.1. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 4.2. 
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Wykonawca zapewni wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz 

dni tygodnia lub upustów cenowych dla wybranego operatora. 4.3. Wykonawca będzie dostarczał w cyklach 

miesięcznych pełne zestawienia bilingowe. 4.4. Wykonawca poniesie koszty związane z rozbudową infrastruktury, 

związanej z zapewnieniem realizacji umowy, ewentualne naprawy związane z odtworzeniem infrastruktury obiektu 

po w/w rozbudowie. 4.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem, uruchomieniem oraz 

eksploatacją zastosowanych urządzeń, instalacji realizujących świadczoną usługę. Szczegółowe warunki realizacji 

usługi określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Warunki serwisu oraz jakości 

świadczonych usług. 5.1. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: a) indywidualnego 

opiekuna zajmującego się bieżącą obsługą Zamawiającego, b) obsługę, eksploatację oraz okresowe przeglądy 

stanu technicznego, pracy łączy ( w tym eliminowanie usterek i nieprawidłowości), c) 24 godz. na dobę i 7 dni w 

tygodniu serwis, który będzie usuwał wszelkie awarie łączy w terminie nie dłuższym niż 8 godz. od momentu 

zgłoszenia, 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób ciągły zapewniający brak przerwy w 

łączności telefonicznej podczas przełączania na nowego operatora jak i podczas świadczenia usługi 

telekomunikacyjnej. 5.3. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla obu lokalizacji, Zamawiający 

dopuszcza zestawienie przez Wykonawcę łączy równoległych (awaryjnych) realizowanych przy zastosowaniu jednej 

z możliwości: droga radiowa , światłowód , linie kablowe, bramy VoIP. a) w przypadku zastosowania technologii 

VoIP Zamawiający udostępni łącza ethernet, b) zastosowane rozwiązanie winno zapewnić porównywalną 

przepustowość łącza podstawowego jak również zachowanie numeracji DDI dla połączeń przychodzących, c) 

wszelkie koszty związane z uruchomieniem, eksploatacją łączy awaryjnych muszą być określone w punkcie inne 

załącznika nr 5 do SIWZ, stanowiąc tym samym łączny koszt świadczonych usług. 6.Zestawienie 

średniomiesięcznych połączeń telefonicznych: kierunek połączeń czas poł. komórki 47 h 15 - 2057 poł lokalne kier. 

32 126 h 45 - 4054 poł międzystrefowe 9 h 35 - 290 poł międzynarodowe 1 h 1 - 31 poł..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych z telefonów 

stacjonarnych końcowych i centrali wewnętrznej 2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny 

Szpital Miejski w Sosnowcu usytuowany jest w dwóch różnych lokalizacjach : a) Lokalizacja - Sosnowiec ul. 

Szpitalna 1 b) Lokalizacja - Sosnowiec ul. E. Zegadłowicza 3 Obecnie w każdym obiekcie pracuje centrala typu DGT 

Millenium z wyposażeniem umożliwiającym zasilenie traktami ISDN PRA30B+D. 3. Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych obejmuje: 3.1. Utrzymanie obecnie obowiązującej numeracji: prefix - 4130 oraz numery 

końcowe : - dla obiektu przy ul. Szpitalnej 1 - od 100 do 299 i 500 do 549 - dla obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 - od 

300 do 499 3.2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą linii ISDN - 2 trakty PRA 30B+D (po jednym 

trakcie w każdej z lokalizacji) z usługą DDI dla łącznie 450 numerów. 3.3. Zakres usługi będzie obejmować: a) 

trzycyfrowe połączenia wewnętrzne w ramach centrali i między centralami szpitalnymi b) połączenia lokalne i 

strefowe, c) połączenia międzystrefowe, d) połączenia do sieci komórkowych, e) połączenia międzynarodowe, f) 

zapewnienie transmisji dla faksu zarówno w kraju jak i za granicą (w tym dla łączności komputer - faks), g) 

połączenia pozostałe ( połączenia do biura numerów 118913, teleinformatyczne itp.), h) połączenia do służb 

powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj:112, 999, 998, 997, 991,992, 993, 

994, 986, i) automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804; linie informacyjne 91XX; 93XX; 95XX j) 

sekundowy system naliczania, np. za inicjację połączenia, k) automatyczny wybór prefiksu operatora, l) blokadę 

połączeń: 0700..., 0400..., 0300..., oraz innych jeśli zajdzie taka konieczność, m) wykaz zrealizowanych połączeń, 
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sporządzony w formie papierowej i elektronicznej - do 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, n) 

całodobową możliwość zgłaszania usterek i awarii łączy. 4. Warunki dotyczące realizacji zamawianych usług. 4.1. 

Usługi telekomunikacyjne będą świadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 4.2. Wykonawca zapewni wyłącznie płaski plan 

taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia lub upustów cenowych dla 

wybranego operatora. 4.3. Wykonawca będzie dostarczał w cyklach miesięcznych pełne zestawienia bilingowe. 4.4. 

Wykonawca poniesie koszty związane z rozbudową infrastruktury, związanej z zapewnieniem realizacji umowy, 

ewentualne naprawy związane z odtworzeniem infrastruktury obiektu po w/w rozbudowie. 4.5. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z zakupem, uruchomieniem oraz eksploatacją zastosowanych urządzeń, instalacji 

realizujących świadczoną usługę. Szczegółowe warunki realizacji usługi określone są we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Warunki serwisu oraz jakości świadczonych usług. 5.1. W ramach obsługi 

serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: a) indywidualnego opiekuna zajmującego się bieżącą obsługą 

Zamawiającego, b) obsługę, eksploatację oraz okresowe przeglądy stanu technicznego, pracy łączy ( w tym 

eliminowanie usterek i nieprawidłowości). 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w sposób ciągły 

zapewniający brak przerwy w łączności telefonicznej podczas przełączania na nowego operatora jak i podczas 

świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 5.3. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla obu lokalizacji, 

Zamawiający dopuszcza zestawienie przez Wykonawcę łączy równoległych (awaryjnych) realizowanych przy 

zastosowaniu jednej z możliwości: droga radiowa , światłowód , linie kablowe, bramy VoIP. a) w przypadku 

zastosowania technologii VoIP Zamawiający udostępni łącza ethernet, b) zastosowane rozwiązanie winno zapewnić 

porównywalną przepustowość łącza podstawowego jak również zachowanie numeracji DDI dla połączeń 

przychodzących, c) wszelkie koszty związane z uruchomieniem, eksploatacją łączy awaryjnych muszą być 

określone w punkcie inne załącznika nr 5 do SIWZ, stanowiąc tym samym łączny koszt świadczonych usług. 

6.Zestawienie średniomiesięcznych połączeń telefonicznych: kierunek połączeń czas poł. komórki 47 h 15 - 2057 poł 

lokalne kier. 32 126 h 45 - 4054 poł międzystrefowe 9 h 35 - 290 poł międzynarodowe 1 h 1 - 31 poł..  
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