
 

UNIWERSYTET MEDYCZNY  

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

Dział Zamówień Publicznych 
 
Adres:                                                                                       tel.: (061) 854-60-00 
61-701 Poznań                                                                         fax (061) 854-61-46 
ul. Fredry 10                                                                            e-mail: dzp@ump.edu.pl 

 

Opracował:   
Wojciech Cyż    
nr tel. (61) 854 62 35 
e-mail: dzp@ump.edu.pl 

L. dz. DZP- 342/22                 Poznań, dnia 08.06.2022 r.  
 

                                                                                         Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa 
 
Dotyczy: TPm-34/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa wraz  
z wdrożeniem centrali telefonicznej oraz rozbudowa oprogramowania i sprzętu posiadanego przez 
Uniwersytet Medyczny z podziałem na 2 części 
          
I. W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
udziela odpowiedzi: 

 
Pytanie 12 
Czy poza czynnościami o których mowa w OPZ, Zamawiający wymaga dokonywania bez limitu zmian 
konfiguracyjnych mających wpływ na funkcjonalność we wszystkich centralach objętych usługą? 
Odpowiedź:. Zamawiający wymaga jedynie zakresu opisanego w OPZ. 
 
II. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych zmianie ulega : 
zapis w punktach 5.1 i 20 SWZ: 
było: 
Część I: Dostawa oraz wdrożenie centrali telefonicznej w Collegium Maius wraz z demontażem centrali 
obecnie posiadanej przez Zamawiającego 
Jest: 
Część I: Dostawa oraz wdrożenie centrali telefonicznej w Collegium Maius 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje , że zmianie ulega załącznik nr 2.1 do SWZ (formularz ofertowy dla 
cz. 1). Zmieniony dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  
Załączenie do oferty nieaktualnego formularza ofertowego spowoduje jej odrzucenie. 

 
III. Na podstawie 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób: 
 

1) jako termin składania ofert wskazuje się: 13.06.2022 r. godz.: 10:00, 
2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  13.06.2022 r. godz.: 11:00. 
3) jako termin związania ofertą wskazuje się 12.07.2022 r 

 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej 

traktując je, jako ważne i wiążące.                                                                                                               
                                                                                         Z poważaniem,  
 
 
Załączniki: 

1) Zmieniony zał. 2.1 do SWZ  
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