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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę iwdrożenie centrali telefoniczneil osprzętu centrali telefonicznej a aparatów
telefonicznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmyw dniu 16. L0.2Ot7r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie l; Czy Zamawiający wymaga anten DECT dwu-kanałowych czy

cztero-kanałowych
(maksymalna ilośćrównoczesnych rozmów prowadzonych za pomocą jednej anteny DECT)?
OdpowiedŹ: Zamawiający wymaga anten DECT minimum 2 kanałowych, pracujących za
poŚrednictwem istniejącej instalacji telefonicznej dedykowanej 2 żyłowej. Jeśliurządzenie umozliwia
.korzystanie z większej liczby kanałów, takze spełnia nasze wymagania, pod warunkiem, że pracuje
po 2 żyłowejinstalacji telefonicznej.
Pytanie 2: Na jakich wysokoŚciach przewiduje Zamawiający montaz anten DECT?
OdpowiedŹl Montaz jest przewidziany w tych samych miejscach, co istniejące antbny DECT tj, na
wysokości od ok.'2,30 do 3,00 metów.
Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada i czy udostępni Wykonawcy plan sieci wewnętrznej celem
dokonania sprawnego i bezprzerwowego przełączenia centrali zgodnie z postawionymi
wymaganiami? Powyzsze jest niezbędne do właściwejwyceny oferty?
Odpowiedźz Zamawiający nie posiada planu sieci wewnętrznej. Wykonawca realizujący zamówienie
powinien dokonać identyfikacji tizycznych połączeń przed podjęciem instalacji nowego systemu.
Pytanie 4z Czy na etapie realizacji Zamawiający przekaże wykonawcy plan numeracji
demontowanego system u?
Od,Powiedź:Tak, Zamawiający przekaże plan numeracji demontowanego systemu.
Pytanie 5,. Z SIWZ wynika, że przedmiotem zamówienia nie jest usługa polegająca na budowie lub
rozbudowie sieci telekomunikacyjnej, Wykonawca ma wykorzystaĆ istniejącą sieĆ teletechniczną.
Naśzym zdaniem wymÓg zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby
nadzorującej posiadającej uprawnienia budowlane w te|ekomunikacji jest zbyt wygórowane. Prosimy
o rezygnację z tego wymogu.
Odpowiedźz Zamawiający jest duzą jednostką szpitalną, stopień skomplikowania instalacji, wysoka
wartośćpowierzonych urządzeń i infrastruktury oraz wymagań dotyczących pracy ciągłej wymaga
powierzenia nadzoru nad pracami osobom o najwyzszych mozliwych kwalifikacjach i doŚwiadczeniu
oraz legitymujących się odpowiednim ubezpieczeniem OC. Wymagamy od osoby nadzorującej prace
telekomunikacyjne ze strony Wykonawcy uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej, w zakresie
sieci, linii, instalacji urządzeń w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
dotyczącej urządzeń liniowych i stacyjnych, zatem obejmujących zakres zamówienia. Zamawiający
podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 6: W specyfikacji szczegółowej (załącznik nr 6 do SIWZ) w wymaganiach dla aparatu
telefonicznego systemowego DECT podano jako jedną z funkcji: ,,Czarno-biały, podŚwietlany ekran
LcD". Czy można zastosować aparat telefoniczny z kolorowym, podświetlanym ekranem LCD?
odpowiedźz Tak można zastosować aparat telefoniczny z podŚwietlanym kolorowym ekranem LCD,
przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych cech słuchawek DECT
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Ponieważ wyjaśnieniado SIWZ nie prowadzą do zmiany treściogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznościzwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na

20.10.2017 r. pozostaje bez zmian.
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