30.09.2009 r.
Nr sprawy: EZ/ZP-12/2009
WYJAŚNIENIA
W związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) znak: EZ/ZP-12/2009 z dnia 22.09.2009 r. do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i
sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z
fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty
systemowe) oraz świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych
(telefonicznych i faksowych), obejmującego następujące części:
1) Część 1 zamówienia:
sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności
funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego złożonego z fabrycznie nowej centrali
telefonicznej wraz z wyposażeniem (zestaw komputerowy i aparaty systemowe), podłączenie
centrali i wyposażenia do sieci telefonicznej, przeszkolenie 5 pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi centrali i wyposażenia, a także wykonywanie serwisu gwarancyjnego,
zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - Część 1” zawartym w załączniku
nr 7.1 do SIWZ znak: EZ/ZP-12/2009,
2) Część 2 zamówienia:
a) instalacja stałego dostępu kablowego w postaci łączy cyfrowych na potrzeby dostępu 2
x ISDN PRA (30B+D), a w tym zapewnienie bezpłatnego przeniesienia do własnej sieci
dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego,
b) świadczenie przez okres trzech lat usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i
faksowych) w zakresie połączeń lokalnych i strefowych, międzystrefowych,
międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej, taki jak
serwisy informacyjne, połączenia z biurami numerów itp. Przewidywany przez
Zamawiającego średnio-miesięczny czas rozmów - 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy)
minut wszystkich rodzajów połączeń, a w tym rozmów: lokalnych i strefowych 27.000
(dwadzieścia siedem tysięcy) minut, międzystrefowych 6.000 (sześć tysięcy) minut,
komórkowych 4.000 (cztery tysiące) minut, międzynarodowych 2.000 (dwa tysiące)
minut. Powyższe czasy rozmów zostały określone na podstawie rozmów
przeprowadzonych w 2008 roku i należy je traktować jako założenia planowe, bez
gwarancji Zamawiającego na ich realizację w pełnym zakresie,
c) zapewnienie prezentacji numeru dla wszystkich połączeń wychodzących
i przychodzących realizowanych z łączy stanowiących przedmiot zamówienia,
zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Część 2” zawartym
w załączniku nr 7.2 do SIWZ znak: EZ/ZP-12/200,

w odpowiedzi na nadesłane pytania dotyczące Części 2 zamówienia, uprzejmie wyjaśniamy,
co następuje:
PYTANIE 1:
W jakiej lokalizacji (dokładny adres lokalizacji) mają zostać zainstalowane i uruchomione
łącza ISDN 30B+D?
ODPOWIEDŹ:
Instalacja centrali telefonicznej, jak również zainstalowanie i uruchomienie łącza
2 x ISDN PRA (30B+D) ma zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego, przy ul.
Czerniakowskiej 16, 00-701 Warszawa, na parterze budynku w pomieszczeniu nr 20.
PYTANIE 2:
Który Operator świadczy obecnie usługi telekomunikacyjne i który udostępnia obecną
numerację, wymaganą do przeniesienia?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający korzysta obecnie z usług świadczonych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych przez TP S.A., w oparciu o wewnętrzną umowę pomiędzy Zamawiającym a
ZUS (budynki obu instytucji są ze sobą połączone). Rachunki za usługi telefoniczne są przez
ZUS refakturowane. Zamawiający nie posiada własnej centrali telefonicznej ani okablowania
zewnętrznego. Zamawiający uzyskał od ZUS zgodę na cesję dotyczącą 400 numerów,
dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego i określonych w Załączniku nr 7.2. do
SIWZ znak: EZ/ZP-12/2009. Zamawiający otrzymał również pismo od TP S.A. informujące
o możliwości przejęcia przez Zamawiającego wymienionego zakresu numeracji.
Poniżej przedstawiamy pismo z TP S.A. nr DBR/C/IP/13/2009 z dnia 22 września 2009 r.

