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WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że w prowadzonym postępowaniu na usługę telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii stacjonarnej w okresie 12 miesięcy wpłynęły zapytania ze strony wykonawców
zainteresowanych postpowaniem.
Poniżej przekazujemy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:
1. Czy wszystkie numery wyszczególnione w Załączniku nr 1 należą do jednego
Operatora Telekomunikacyjnego? Odpowiedź: Tak
2. Bardzo proszę o podanie nazwy Operatora obecnie świadczącego usługi. Odpowiedź:
Lovo S.A.
3. Czy wszystkie numery wyszczególnione w Załączniku nr 1 są włączone do centrali
PABX jako linie zewnętrzne (linie analogowe, ISDN bra oraz ISDN pra)?Odpowiedź:
Nie, linie są podłączone przez bramki VoIP
4. Czy numeracja skrócona obecnie wykorzystywana jest wykreowana przez obecnego
Operatora Telekomunikacyjnego na jego systemach czy też realizowana jest
programowo przez Państwa centrale PABX? Odpowiedź: Numer wewnętrzny np. 3333
jest dostępny z zewnątrz jako numer 81889 3333. Uogólniając na każdy numer
wewnętrzny można dodzwonić się bezpośrednio z zewnątrz.
5. W załączniku nr 2 nie uwzględniliście Państwo ruchu międzystrefowego. Jest tylko
lokalny. Czy mamy to interpretować, że podana wartość minut w ruchu lokalnym
zawiera połączenia strefowe i międzystrefowe na telefony stacjonarne? Odpowiedź:
Tak
6.
Czy zamawiający dopuszcza zrealizowanie usługi w oparciu o protokół SIP?
Odpowiedź: Tak
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7. Czy zamawiający wyraża zgodę na zajęcie swojego łącza internetowego na rzecz
Wykonawcy w celu realizacji usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii
stacjonarnej? Odpowiedź: Nie
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