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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 

 
Dotyczy: 

 
Dostawa terminala satelitarnego systemu Inmarsat 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 07.06.2017r. próśb Wykonawców  o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych  
pytań  wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie nr 1 
Zwarzywszy na dość krótki czas na przygotowanie oferty czy Zamawiający wyraża zgodę na 
przesuniecie terminu składania ofert do dnia 09.06.2017r. do godz. 15:00? 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12 czerwca 2017 do 
godziny 12:00 
 

Pytanie nr 2 
1.Interfejsy i złącza urządzenia 

 a)Czy dopuszczalne jest aby terminal był wyposażony w: 
 - 1x interfejs ISDN 
 - 1x interfejs analogowy do podłączenia telefonu lub faxy 
 - reszta bez zmian? 

Odpowiedz: 
Zamawiający dopuści oferty terminali satelitarnych posiadających złącza przedstawione powyżej 
 

Pytanie nr 3 
Czy dopuszczalne są połączenia głosowe za pośrednictwem linii ISDN bez konieczności 
stosowania interfejsu ISDN-POTS i stosowania urządzeń analogowych? 

Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji w powyższym zakresie z uwagi na 
posiadaną infrastrukturę. 
 

Pytanie nr 4 
Czy wymagana jest torba ochronna standardowa czy spełniająca jakieś szczególne wymagania 

Odpowiedz: 
Wymagana torba ma umożliwiać transport urządzenia lecz nie jest wymagane szczególne 
zabezpieczenie transportowanego terminala przed zalaniem, upadkiem lub wpływem warunków 
atmosferycznych lub otoczenia. 
 

Pytanie nr 5 
Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis „ taryfikacja jednostek nie może być większa niż 1:1 dla 
połączeń głosowych i 1:8 dla jednego MB transmisji danych”? 
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Odpowiedz: 
Zgodnie z polityką usług prepaid Inmarsat BGAN dotyczącą taryfikacji połączeń i transmisji danych 
posiadane środki są wyrażane w jednostkach taryfikacyjnych a nie w walucie. W niniejszym 
postępowaniu wymagane jest dostarczenie karty przedpłaconej posiadającej na koncie 500 
jednostek taryfikacyjnych. Wykonywanie połączeń głosowych oraz transmisji danych powoduje 
odjęcie od posiadanych jednostek obliczonych na podstawie czasu trwania połączenia lub 
transmisji danych określonej ilości jednostek taryfikacyjnych. Określenie taryfikacja jednostek nie 
może być większa niż 1:1 dla połączeń głosowych oraz 1:8 dla jednego MB transmisji danych 
oznacza iż dostarczana karta SIM przedpłacona z 500 jednostkami powinna odejmować z puli 
dostępnych jednostek 1 jednostkę (Unit) na 1 minutę połączeń głosowych oraz 8 jednostek za 1 
MB przesłanych danych. Jednocześnie informujemy iż Zamawiający w dniu 7 czerwca dokonał 
zmiany w taryfikacji jednostek i zwiększył taryfikację za 1 MB transmisji danych do 9,1 jednostki. 
 


