Pisz, dnia 22 kwietnia 2009r.
Or.3421/8/09

- WYKONAWCY Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2009r. do Zamawiającego wpłynęło
zapytanie do treści SIWZ dot. dostawy cyfrowej centrali telefonicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem
i pracami instalatorskimi, o następującej treści:
Pytanie 1:
1/ SIWZ, III Termin wykonania usługi Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin realizacji zamówienia od momentu
podpisania umowy ?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 na 30 dni od momentu
podpisania umowy.
Pytanie 2:
2/ SIWZ, Specyfikacja Techniczna, 1.2. Wymogi ilościowe Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający dopuszcza montaż przełącznicy Szafkowej KRONE na ścianie lub
montaż PatchPaneli w stojaku RACK 19'' 42 U pełniących rolę przełącznicy?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu montażu przełącznicy KRONE niż określony w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza również zastąpienia przełącznicy KRONE patchpanelami i - co się z tym wiąże późniejszego wykonywania połączeń patchcordami.
Pytanie 3:
3/ SIWZ, Specyfikacja Techniczna, 2.1. Opis systemu Wykonawca dopytuje, czy centrala telefoniczna musi gwarantować możliwość wymienionych rozbudów (punkty
od 1 do 39) poprzez dołożenie Kart oraz wszystkich potrzebnych elementów potrzebnych do rozbudowy np.:
licencje, stacje bazowe DECT itp.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający jeszcze raz podkreśla, że zgodnie z SIWZ oferowana centrala telefoniczna MUSI gwarantować
możliwości określone w pkt. 1-39. Zamawiającemu zależy na wybraniu rozwiązania na wysokim poziomie
technicznym, o możliwie najwyższej niezawodności i funkcjonalności. Dlatego właśnie Zamawiający
sprecyzował wymienione wymagania ( 1-39). Zamawiający informuje jednocześnie, że wybrany w drodze
postępowania przetargowego Wykonawca będzie musiał przeprowadzić wraz z Zamawiającym szczegółowe
testy poprawności działania i funkcjonalności centrali, tak aby stwierdzić zgodność warunków określonych
w SIWZ z dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem zamówienia.
W przypadku wystąpienia niezgodności przedmiotu zamówienia z SIWZ, Zamawiający wyznaczy kolejny termin
przeprowadzania testów poprawności działania centrali, które zakończą się spisaniem protokołu odbioru
technicznego.
Pytanie 4:
4/ SIWZ, Specyfikacja Techniczna, 2.1. Opis systemu, punkt 30 Wykonawca dopytuje, czy centrala telefoniczna musi gwarantować możliwość rozbudowy w obrębie tej samej

jednostki do co najmniej: a. 350 portów wewnętrznych analogowych lub b. 150 portów wewnętrznych cyfrowych
lub c. 200 portów cyfrowych VolP lub d. 90 linii (kanałów) miejskich?
Odpowiedź na pytanie 4:
Zgodnie z SIWZ oferowana centrala telefoniczna musi gwarantować możliwości określone w pkt 1-39. Dotyczy
to w szczególności punktu 30. Zamawiający nie jest zainteresowany centralami, które nie posiadają
odpowiednich możliwości rozbudowy albo centralami zsieciowanymi z kilku mniejszych central tak, aby
powyższe wymaganie, co do rozbudowy zostały spełnione. Zdecydowanie ogranicza to funkcjonalność takiego
systemu central i utrudnia administrację i zarządzanie w przeciwieństwie do jednej centrali.
Pytanie 5:
5/ SIWZ, Specyfikacja Techniczna, 2.4. Dodatkowe prace instalatorskie podpunkt c Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający posiada wykonaną sieć wewnętrzną telefoniczną oraz czy jest ona
opisana tzn. każda para przewodów jest oznakowana, że ma zakończenie w określonym pokoju oraz
oznakowanym gnieździe?
Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający posiada tylko rozprowadzone kable telefoniczne w całym budynku w kanałach korytkowych. Kable
nie są oznakowane ani ich parametry nie są pomierzone. Pozostałe informacje określono w Specyfikacji
Technicznej SIWZ w pkt 2.4 oraz "Uwagi".
Pytanie 6:
6/ SIWZ, Specyfikacja Techniczna , 2.5. Minimalne wymagania odnośnie serwisu gwarancyjnego, punkt 4 a) Wykonawca dopytuje, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przybycia serwisanta
w

przypadku

zgłoszenia

usterki/awarii

do

2

godzin.

Zakładając

że

centrala

jest

nowa

(małe

prawdopodobieństwo awarii) oraz jest wyposażona w modem zdalnego zarządzania dzięki czemu jest
możliwość zdalnego konfigurowania centrali?
b) Wykonawca prosi o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem Usterka i Awaria.
Odpowiedź na pytanie 6:
dot. a) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu przybycia serwisanta do 2 godzin.
dot. b) W związku z błędem pisarskim sformułowania "usterka /awaria" Zamawiający zastępuje określeniem
"wada". Wadą jest każda nieprawidłowość działania centrali, w szczególności uszkodzenia sprzętowe czy
programowe oraz stan zawieszenia pracy centrali. Wadą jest również stwierdzenie nieprawidłowości
zaprogramowania centrali względem uzgodnionej konfiguracji oraz brak łączności poprzez łącze PRA 15B+D
do operatora telekomunikacyjnego.
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