09.10.2009 r.
Nr sprawy: EZ/ZP-12/2009
WYJAŚNIENIA
W związku z nadesłanym w dniu 6.10.2009 r. pytaniem dotyczącym 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 pytanie dotyczące Części 1 zamówienia, uprzejmie wyjaśniamy,
co następuje:
PYTANIE:
W ramach toczącego się postępowania przetargowego organizowanego przez
Zamawiającego, Wykonawca po zapoznaniu się z treścią SIWZ· wraz z załącznikami,
w celu uściślenia wymagań Zamawiającego prosi o zmianę ust 3, pkt 1), Wymagań
technicznych, Załącznika nr 7.1 do SIWZ z zapisu:
3. Wymagania techniczne:
1) Architektura modularna, umożliwiająca rozbudowę systemu telekomunikacyjnego do
400 analogowych portów wewnętrznych,
na:
1) Architektura modularna, umożliwiająca rozbudowę systemu te1ekomunikacvjnego
do 400 analogowych portów wewnętrznych lub mniejszej pod warunkiem, ze dostawca
bez dodatkowego wynagrodzenia dostarczy wewnętrzne pory systemowe (cyfrowe lub
IP) wraz z aparatami systemowymi (cyfrowymi lub IP) w ilości będącej uzupełnieniem
brakującej liczby portów analogowych do łącznej ich liczby równej 400 portom
analogowym.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania architektury modularnej, umożliwiającej
rozbudowę systemu telekomunikacyjnego do 380 analogowych portów wewnętrznych.

