
Szczecin, dnia 04.06.2013 r.

ZZ-2380-70/13

informacja na stronę internetową

dotyczy:   dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  Z 2010r.  Nr  113,  poz.  759  ze zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”
na „Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku”

Zamawiający informuje,  że na podstawie art.  38 ust.  1  i  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytań złożonych w dniach  
29-31.05.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1)
„W związku z warunkiem rozbudowy i aktualizacji systemu do najnowszej możliwej wersji klastra CUCM sieci  
OST112 znajdującego się w KWP Szczecin, proszę o informacje czy operator sieci OST112 wyraża zgodę na  
administracyjny dostęp do klastra CUCM i 21 bramek głosowych dla Wykonawcy który będzie konieczny do 
realizacji tego zadania. Proszę również o informacje czy Wykonawca ma przewidzieć serwis producenta i obsługę  
zgłoszeń serwisowych dla zaktualizowanych urządzeń?”
Odpowiedź:
Niezbędną konfigurację wykonają administratorzy Zamawiającego lub serwis ATM SI S.A.

Pytanie 2)
„Zamawiający  oczekuje  ujednolicenia  oprogramowania  i  sposobu  licencjonowania  dla  pracującego  obecnie 
systemu telefonii IP w KWP w Szczecinie opartego o platformę Cisco CUCM, jednocześnie w pkt. 1 Warunków 
wykonania  umowy oczekuje  aktualizacji  klastra  CUCM do  najnowszej  możliwej  wersji.  Jakie  ujednolicenie 
Zamawiający ma na myśli  i  jakie  inne systemy Unified Communication mają być ujednolicone z  najnowsza 
wersja Cisco CUCM”
Odpowiedź:
Zamawiający tworząc  projekt  rozbudowy opierał  się  na  tabeli  równoważności  oprogramowania  dla  urządzeń 
znajdującej się na stronie firmy www.cisco.com. Weryfikacje sprzętu oparł na wersji systemu w tabeli tj. CUCM 
Release  8.6(1).  W  ramach  aktualizacji  systemu  CUCM  do  nowszej  wersji  konieczna  będzie  aktualizacja 
oprogramowania do kompatybilnego z CUCM na wszystkich bramkach głosowych, aktualizacja oprogramowania 
i  licencji  aparatów już  zainstalowanych  w ramach  licencji  UCSS i  instalacja  oprogramowania  i  licencji  dla  
nowych aparatów dostarczonych przez Wykonawcę. 

Pytanie 3)
Zamawiający oczekuje podniesienia wersji oprogramowania na 21 bramkach głosowych, proszę o informacje czy 
Zamawiający zweryfikował wymagania nowej wersji oprogramowania względem dostępnych RAM i Flash i nie 
będzie konieczna rozbudowa bram głosowych o dodatkowe elementy?
Odpowiedź:
Zamawiający tworząc  projekt  rozbudowy opierał  się  na  tabeli  równoważności  oprogramowania  dla  urządzeń 
znajdującej się na stronie firmy www.cisco.com. Weryfikacje sprzętu oparł na wersji systemu CUCM Release  
8.6(1) i dla takiej też wersji  uwzględnił rozbudowę serwera MCS o pamięć RAM. Nie jest konieczna rozbudowa  
sprzętowa bramek głosowych.

Pytanie 4)
Zamawiający oczekuje uruchomienia systemu zapowiedzi słownych, proszę o informacje czy Wykonawca ma  
przewidzieć dostarczenie plików zapowiedzi i jeżeli tak to w jakiej ilości Zamawiający przewiduje uruchomienie  
takich zapowiedzi.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje uruchomienia trzech zapowiedzi słownych. Zamawiający dostarczy pliki zapowiedzi.

Pytanie 5)
Zamawiający określa że eksploatowany system jest objęty wsparciem technicznym firmy ATM SI, w jaki sposób  
Zamawiający planuje realizować wsparcie techniczne po zakończeniu prac? Czy wsparcie techniczne pozostaje w 
gestii obecnego partnera serwisowego czy należy przewidzieć wsparcie przez Wykonawce?



Odpowiedź:
Wsparcie techniczne urządzeń dostarczonych w ramach projektu OST112, będzie nadal realizować firma ATM  SI 
S.A (wcześniejsza akceptacja przez ATM SI S.A  proponowanych przez Wykonawcę zmian konfiguracyjnych 
urządzeń). Na elementy dostarczone w ramach niniejszego zamówienia serwis i wsparcie zapewnia Wykonawca 
zgodnie z załącznikiem 6.3 do SIWZ.

Pytanie 6)
Zamawiający w zakresie prac wdrożeniowych oczekuje wsparcia przy konfiguracji bram głosowych i CUCM, jak  
należy rozumieć takie wsparcie? Czy Wykonawca będzie udzielał takiego wsparcia tylko w przypadku problemów 
z  konfiguracja  czy  może  Wykonawca  będzie  uczestniczył  wspólnie  z  Zamawiającym  w  całym  procesie 
konfiguracji?
Odpowiedź:
Administratorzy  Zamawiającego  będą  wspierać  działania  Wykonawcy  w  zakresie  niezbędnej  konfiguracji 
urządzeń OST112 w celu uruchomienia danej usługi  na urządzeniach, natomiast architektura oraz  propozycja  
zmiany konfiguracji urządzeń pozostają w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 7)
Zamawiający w zakresie Warsztatów oczekuje w szczególności „Zarządzanie środowiskiem systemu CUCM w 
wersji 8” jednocześnie Zamawiający oczekuje migracji CUCM do wersji 9, której wersji ma dotyczyć szkolenie?
Odpowiedź:
Szkolenie ma dotyczyć wersji zarządzania środowiskiem CUCM w wersji 8. 

Pytanie 8)
W punkcie 7. Załącznika nr 6.3. do SIWZ Zamawiający specyfikuje:
„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpośredniego zgłaszania awarii  Sprzętu do producenta 
Sprzętu  przez  cały  czas  trwania  gwarancji.  Zamawiający  będzie  każdorazowo  informował  Wykonawcę  o 
dokonaniu zgłoszenia awarii do producenta Sprzętu.”
Prosimy  o  podanie  informacji  czy  zapis  dotyczy  wszystkich  elementów?  Jeżeli  nie  prosimy  o  wskazanie 
konkretnych elementów.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 do SIWZ na:
„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpośredniego zgłaszania awarii  Sprzętu do producenta 
Sprzętu  lub  Wykonawcy przez  cały  czas  trwania  gwarancji.  Zamawiający  będzie  każdorazowo  informował 
Wykonawcę  o  dokonaniu  zgłoszenia  awarii   do  producenta  Sprzętu.”   Zapis  dotyczy wszystkich  elementów 
systemu.

Pytanie 9)
W punkcie 2. d. . Załącznika nr 6.3. do SIWZ Aparaty telefoniczne VoIP Zamawiający Specyfikuje:
i. Gwarancja producenta świadczona na hardware (z wyłączeniem oprogramowania) przez okres 1 roku od daty 
ogłoszenia zakończenia produkcji danego modelu urządzenia (End of Sale).
Powyższy zapis sugeruje, że Zamawiający oczekuje aby gwarancja była świadczona przez okres jednego roku z  
datą startu określoną jako moment ogłoszenia wycofania z produkcji i sprzedaży urządzeń. 
Jednocześnie w punkcie 3. Tego samego załącznika Zamawiający wymaga aby okres gwarancji rozpoczął się od  
daty podpisania bez uwag protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
Powyższe zapisy wskazują na inne daty rozpoczęcia świadczenia usług gwarancyjnych.
Prosimy o uszczegółowienie zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie momentu startu i okresu świadczenia usług 
gwarancyjnych bez odnoszenia się do terminów na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może ich przewidzieć  
na etapie składania oferty a co za tym nie może ich użyć jako podstawy wyceny.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 do SIWZ na:
i. Standardowa gwarancja producenta świadczona na sprzęt przez okres minimum jednego roku.

Pytanie 10)
W punkcie 2. e. . Załącznika nr 6.3. do SIWZ Przełączniki sieciowe
Zamawiający Specyfikuje:
i. Gwarancja producenta świadczona na hardware (z wyłączeniem oprogramowania) przez okres 5 lat od daty  
ogłoszenia zakończenia produkcji danego modelu urządzenia (End of Sale), poza zasilaczami i wentylatorami, dla  
których gwarancja ograniczona jest do 1 roku od daty sprzedaży.”
Powyższy zapis sugeruje, że Zamawiający oczekuje aby gwarancja była świadczona przez okres 5 lat od daty 
ogłoszenia wycofania z produkcji i sprzedaży urządzeń. 



Jednocześnie w punkcie 3. Tego samego załącznika Zamawiający wymaga aby okres gwarancji rozpoczął się od  
daty podpisania bez uwag protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.
Powyższe zapisy wskazują na inne daty rozpoczęcia świadczenia usług gwarancyjnych.
Prosimy o uszczegółowienie zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie momentu startu i okresu świadczenia usług 
gwarancyjnych bez odnoszenia się do terminów na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może ich przewidzieć  
na etapie składania oferty a co za tym nie może ich użyć jako podstawy wyceny.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 punkt 2.e do SIWZ na:
i. Standardowa gwarancja producenta świadczona na sprzęt przez okres minimum jednego roku.

Pytanie 11)
Dotyczy punktu „h” Załącznika nr 6.3. do SIWZ Licencje do rozbudowy CUCM.
Prosimy o wskazanie okresu dotyczącego wymagania gwarancyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 punkt 2.h. do SIWZ dodając podpunkt:
iii. 12 miesięcy gwarancji.

Pytanie 12)
W punktach 2. d oraz 2. e. Zamawiający odwołuje się w okresie gwarancji do dat określonych jako „od daty  
ogłoszenia zakończenia produkcji danego modelu urządzenia (End of Sale)”. Powyższe sformułowanie określa 
datę nie możliwą do określenia na etapie składania oferty. Składniki kosztowe ponoszone przez Oferenta obejmują 
zakup usług serwisowych producenta (w punkcie 7. Zamawiający wymaga możliwości bezpośredniego zgłaszania  
awarii do Producenta) oraz koszty logistyczne związane z naprawami.
Odniesienie do nieokreślonej daty powoduje, że oferent nie może na etapie składania oferty przewidzieć kosztów.  
Dotyczy to szczególnie urządzeń, które nie posiadają cechy określonej przez producentów jako „Limited Lifetime 
Warranty” np. wyspecyfikowanych telefonów. 
Mając  powyższe  na  uwadze  prosimy  o  jednoznaczne  wskazanie  okresu  gwarancyjnego  urządzeń  poprzez 
wskazanie okresu jako liczbę lat (lub miesięcy). 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 punkt 2.d i 2.e do SIWZ na:
i. Standardowa gwarancja producenta świadczona na sprzęt przez okres minimum jednego roku.

Pytanie 13)
Dotyczy punktu „b” Załącznika nr 6.3. do SIWZ System Taryfikacji
Prosimy o wskazanie okresu dotyczącego wymagania gwarancyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 do SIWZ i dodaje punkt:
v. 12 miesięcy gwarancji.

Pytanie 14)
Dotyczy punktu „c” Załącznika nr 6.3. do SIWZ Serwer systemu taryfikacji
Prosimy o wskazanie okresu dotyczącego wymagania gwarancyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 do SIWZ i dodaje punkt:
ii. 12 miesięcy gwarancji.

Pytanie 15)
Dotyczy punktu 9.10 szczegółowego opisu przedmiotu umowy „licencje dla środowiska wirtualnego VMWARE.  
Prosimy o wskazanie  poziomu i  okresu gwarancyjnego. Czy licencja  vmware powinna zakładać dostarczenie  
vcenter? Jeśli tak to czy ma to być licencja z ograniczeniem np. do 3 serwerów, czy bez ograniczeń?
Odpowiedź:
W przypadku zaoferowania środowiska VMware, Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania minimum 
w wersji Standard z vCenter (dla min. 1 serwera) z minimum rocznym okresem gwarancyjnym 

Pytanie 16)
W punkcie 4.8 Zamawiający specyfikuje uruchomienie usługi interaktywnych połączeń telefonicznych. Czy przez 
interaktywną obsługę połączeń telefonicznych Zamawiający rozumie konieczność wykorzystania dedykowanej 
aplikacji  agenta  do  logowania  się  do  systemu Contact  Center?  Czy też  za  spełnienie  interaktywnej  obsługi 
połączeń Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie usługi IVR z dystrybucją połączeń w oparciu o hunt  
grupy?



Odpowiedź:
Zamawiający w ramach uruchomienia  interaktywnych połączeń  telefonicznych rozumie  wykorzystanie  usługi 
IVR  do  podstawienia  zapowiedzi  słownych  w  ramach  obsługi  połączeń  numeru  alarmowego  997  i  112, 
sekretariatu  Komendanta  Powiatowego  Policji  i  stanowisk  służby  dyżurnej  Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Szczecinku.

Pytanie 17)
W punkcie 5.f.g Zamawiający specyfikuje konfigurację środowiska wirtualnego pod UCCX, proszę o podanie 
wymaganego zakresu konfiguracji. (ilość drzew IVR, poziomów w drzewie IVR etc.).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga konfiguracji trzech zapowiedzi słownych dla obsługi połączeń: alarmowych 997 i 112,  
sekretariatu  Komendy  Powiatowej  Policji  i  stanowisk  służby  dyżurnej  Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Szczecinku.

Pytanie 18)
W § 4 Termin i warunki dostawy: 
Wykonawca zobowiązuje  się  do dostarczenia  Sprzętu  w terminie  do 19  lipca  2013 r.  przy użyciu  własnych 
środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszty załadunku i rozładunku. Powyższe koszty muszą być  
wliczone w cenę przedmiotu Zamówienia. Za termin dostarczenia Sprzętu przyjmuje się datę  podpisania  bez 
zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy
Czy termin 19 lipca 2013 r.  jest  rozumiany przez Zmawiającego jako termin wykonania przedmiotu umowy 
opisanego  w  §  1  umowy  (Przedmiot  umowy  ),  w  tym  również  wykonania  prac  szczegółowo  opisanych  z 
Załączniku 6.1 do SIWZ ( pkt 5 Zakres prac wdrożeniowych )?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany § 4: Termin i warunki dostawy wzoru umowy na:
§ 4
Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający  dokonał  zmiany  punktu  1.  §  4  Termin  i  warunki  dostawy  wzoru  umowy  na:  1.Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu i  realizacji przedmiotu umowy w terminie do 19 lipca 2013 r.  przy  
użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszty załadunku i rozładunku. Powyższe 
koszty  muszą  być  wliczone  w  cenę  przedmiotu  Zamówienia.  Za  termin  dostarczenia  Sprzętu  i  realizacji 
przedmiotu  umowy  przyjmuje  się  datę  podpisania  bez  zastrzeżeń  przez  przedstawicieli  Wykonawcy  i 
Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

Pytanie 19)
Załącznik nr 6.2 do siwz Zasady odbioru Przedmiotu Umowy 
I Odbiór jakościowy pkt 4: Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie  
sprawdzenie poprawności działania i jakości dostarczonego przedmiotu umowy z parametrami/funkcjonalnością  
zawartymi w Umowie.
Czy odbiór  jakościowy przedmiotu  umowy obejmować będzie  również  sprawdzenie  poprawności  działania  i  
jakości  wykonanych  prac  wdrożeniowych  opisanych  z  Załączniku  6.1  do  SIWZ  (pkt  5  Zakres  prac 
wdrożeniowych)? 
Odpowiedź:
Tak, odbiór jakościowy przedmiotu umowy obejmować będzie  również sprawdzenie  poprawności  działania  i 
jakości wykonanych prac wdrożeniowych opisanych z Załączniku 6.1 do SIWZ z wyłączeniem pkt. 5.L

Pytanie 20)
Załącznik nr 6.2 do SIWZ Zasady odbioru Przedmiotu Umowy
I. Odbiór jakościowy 
pkt  3  Odbiór  jakościowy przeprowadzony zostanie  w Komendzie  Powiatowej  Policji  w Szczecinku przy ul. 
Polnej 25 w ciągu 5 dni roboczych, od daty dostarczenia Przedmiotu umowy.
natomiast w pkt: 
II. Odbiór ilościowy
pkt  1  Pozytywny  wynik  odbioru  jakościowego  warunkuje  przystąpienie  Stron  do  odbiorów  ilościowych 
Przedmiotu umowy.
pkt 4 Dostarczony Przedmiot umowy zostanie odebrany ilościowo najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od daty 
dostawy Przedmiotu umowy do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji
Biorąc  pod  uwagę  powyższe  zapisy,  prosimy  o  wyjaśnienie  jak  należy  rozumieć  terminy  przeprowadzenia 
odbiorów jakościowego i ilościowego Przedmiotu umowy .
W związku z planowaną dostawą do dwóch lokalizacji KWP Szczecin i KPP Szczecinek, prosimy o wyjaśnienie  



gdzie będą odbywały się czynności odbiorowe (odbiór ilościowy Przedmiotu Umowy)
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.2 punkt I. Odbiór jakościowy podpunkt 3  do SIWZ na:
3. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku przy ul. Polnej 25 
w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, lecz nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru Przedmiotu  
umowy.
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.2 punkt II. Odbiór ilościowy  podpunkt 4 do SIWZ na:
4. Dostarczony Przedmiot umowy zostanie odebrany ilościowo w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lecz nie  
później niż w dniu podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

Pytanie 21)
OPZ pkt 6 Szkolenie
Prosimy  o  wyjaśnienie  na  jakich  zasadach  odebrane  zostaną  warsztaty  szczegółowo  opisane  w  OPZ pkt  6 
Szkolenie: Zamawiający wymaga aby powyższe warsztaty zostały przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy nie 
później niż 4 miesiące od daty podpisania protokół odbioru Przedmiotu umowy. Warsztaty odbędą się w terminie  
uzgodnionym z Wykonawcą i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wymagane jest również aby w ramach  
warsztatów przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne w środowisku laboratoryjnym.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby realizacja szkolenia została potwierdzona protokołem odbioru szkolenia, w którym 
zawarty będzie jego program, oraz lista uczestników wraz z ich podpisami.

Pytanie 22)
Zamawiający  oczekuje  instalacji  i  konfiguracji  Cisco  Unified  Contact  Center  Express,  czy  wykonawca  ma 
założyć że Zamawiający oczekuje tylko uruchomienia systemu IVR na tym produkcie czy również inne funkcje 
dostępne w tym oprogramowaniu? Jeśli tak to jakie usługi i funkcje należy uruchomić?
Odpowiedź:
Zamawiający  oczekuje  uruchomienia  zapowiedzi  słownych  dla  obsługi  połączeń:  alarmowych  997  i  112, 
sekretariatu Komendy Powiatowej Policji i stanowisk służby dyżurnej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku 
w oparciu o IVR.

Pytanie 23)
Dotyczy Załącznika nr 6.1.1. do SIWZ pkt XV
Aby zapewnić poprawne współdziałanie telefonu Cisco CP-7965G z dwoma modułami CP-7916 niezbędne jest  
doposażenie  modułu  w  przystawkę  CP-DOUBLFOOTSTAND=  oraz  CP-PWR-CUBE-3=  wraz  z  kablem 
zasilającym. Proszę o informację, czy wyżej wymienione elementy mają być uwzględnione w ofercie.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.1.1. do SIWZ pkt XV dodając punkt:
1.h Urządzenie musi posiadać podstawkę umożliwiającą połączenie z aparatem i drugim modułem rozszerzającym
1.i Urządzenie musi posiadać niezależny zasilacz wraz z kablem zasilającym.

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.1. do SIWZ pkt. 5 Moduł rozszerzający aparatu telefonicznego 
CP-7916 dodając punkt:
1.h Urządzenie musi posiadać podstawkę umożliwiającą połączenie z aparatem i drugim modułem rozszerzającym
1.i Urządzenie musi posiadać niezależny zasilacz wraz z kablem zasilającym.

Pytanie 24)
Dotyczy Złącznika nr 6.1.1. do SIWZ pkt XVII
Moduł CP-CKEM-C= może być dostarczony wraz z zasilaczem oraz z kablem zasilającym (CP-PWR-CUBE-4=, 
CP-PWR-CORD-CE=)? Proszę o informację, czy wyżej wymienione elementy mają być uwzględnione w ofercie.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.1.1. do SIWZ pkt XVII dodając punkt:
7. Urządzenie musi posiadać niezależny zasilacz wraz z kablem zasilającym.

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.1. do SIWZ pkt. 7 Moduł rozszerzający aparatu telefonicznego 
CP-CKEM-C dodając punkt:
7. Urządzenie musi posiadać niezależny zasilacz wraz z kablem zasilającym.

Pytanie 25)
Dotyczy §9 ust 4 Wzoru Umowy
Czy  Zmawiający  zgodziłby  się  by  udzielenie  licencji  nastąpiło  z  dniem  dokonania  płatności  przez 



Zamawiającego? Zgodnie z End User License Agreement licencja jest udzielana z momentem dokonania płatności  
za dostarczone licencje,  a nie z momentem ich dostarczenia  potwierdzonego nawet protokołem odbioru,  stąd  
prosimy o zmianę zapisu w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmiany w § 9 ust 4.

Pytanie 26)
Dotyczy §3 ust 8 Wzoru Umowy - System eksploatowany przez Zamawiającego jest objęty gwarancją producenta 
i  wsparciem technicznym (firma ATM SI S.A.),  dlatego dla zachowania warunków gwarancji  dostawca musi  
dysponować potencjałem dla zachowania gwarancji firmy Cisco.
Czy Zamawiający zapewni zgodę firmy ATM SI S.A. na ingerowanie w urządzenia i czy podniesienie licencji nie  
doprowadzi do wygaśnięcia gwarancji udzielonej przez ATM SI S.A., pytanie dotyczy 21 bram głosowych oraz 
klastra pięciu serwerów. 
Odpowiedź:
Wszystkie działania ingerujące w działanie urządzeń dostarczonych w ramach projektu OST112, będzie wykonać 
administrator Zamawiającego lub ATM SI S.A , a w przypadku podniesienia klastra CUCM do nowszej wersji (w 
tym instalacja RAM na serwerach) musi zostać wykonana przez firmę serwisującą urządzenia OST112 w celu  
utrzymania gwarancji w ramach umowy nr  2010/CPI/3ATM z dnia 22.01.2010r.

Pytanie 27)
Dotyczy Załącznika nr 6.1.1. do SIWZ pkt I
Słowo „kompatybilny” nie wskazuje konkretnego modelu urządzenia. Prośba o doprecyzowanie, czy chodziło  
konkretnie o wskazane w zapytaniu modele radiotelefonów oraz telefonów IP Cisco, które ma obsługiwać system 
nagrywania rozmów? Jeśli nie, to proszę o wskazanie tych modeli
Odpowiedź:
Zamawiający miał na myśli konkretne modele wymienione w załączniku 6.1.1 do SIWZ.

Pytanie 28)
Dotyczy Załącznika nr 6.3 do SIWZ pkt 2d
Opisane w załączniku nr 6.3 2e zapisy gwarancyjne dla przełączników wskazują na standardową ograniczoną  
gwarancję producenta (tzw. LLW-Limited Lifetime Warranty). 
Standardowa ograniczona gwarancja dla telefonów (LLW-Limited Lifetime Warranty) wynosi 12 miesięcy do 
daty dostawy a nie od daty ogłoszenia zakończenia produkcji. Proszę o informację, czy Zamawiającemu chodziło 
o standardowe warunki gwarancji producenta dla telefonów Cisco (12 miesięcy od daty dostawy).
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.3 punkt 2.d i 2.e do SIWZ na:
i. Standardowa gwarancja producenta świadczona na sprzęt przez okres minimum jednego roku.

Pytanie 29)
Dotyczy §3 ust 9 Wzoru Umowy 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi certyfikaty Cisco CCNP Voice,  
Cisco  CCNP Security  oraz  Cisco  QOS.  Proszę  o  informację,  czy  Zamawiający  wymaga  załączenia  wyżej  
wymienionych certyfikatów wraz z formularzem oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  określonych w art.  22  ust.  1  uPzp,  że  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  §3  pkt.9  Wykonanie  Umowy zawartym we wzorze 
umowy.

Pytanie 30)
Proszę o podanie wersji systemu centrali telefonicznej.
Odpowiedź:
Wersja systemu centrali telefonicznej CUCM 8.0.3.22900-5

Pytanie 31)
Czy Zamawiający posiada licencję do uruchomienia interaktywnej platformy IPCC/IVR?
Odpowiedź:
Zmawiający nie posiada wyżej wymienionych licencji.



Pytanie 32)
Jaki jest zakres instalacji i  uruchomienia ww. usługi,  kto dostarcza odgrywane nagrania, jaki ma być drzewo 
zapowiedzi?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga konfiguracji trzech zapowiedzi słownych dla obsługi połączeń: alarmowych 997 i 112,  
sekretariatu Komendy Powiatowej Policji i stanowisk służby dyżurnej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku 
w oparciu o IVR. Zamawiający dostarczy nagrania.

Pytanie 33)
Czy będzie uruchamiana jakaś funkcjonalność Contact Center? Jeżeli tak to jaka?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga konfiguracji trzech zapowiedzi słownych dla obsługi połączeń: alarmowych 997 i 112,  
sekretariatu Komendy Powiatowej Policji i stanowisk służby dyżurnej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku 
w oparciu o IVR. Zamawiający dostarczy nagrania.

Pytanie 34)
Czy przystawki CP-7916 mają zostać dostarczone z pojedynczymi podstawkami, czy też podwójnymi, czy należy 
też dostarczyć zasilanie do tych przystawek?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.1.1. do SIWZ pkt XV dodając punkt:
1.h Urządzenie musi posiadać podstawkę umożliwiającą połączenie z aparatem i drugim modułem rozszerzającym
1.i Urządzenie musi posiadać niezależny zasilacz wraz z kablem zasilającym.

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6.1. do SIWZ pkt. 5 Moduł rozszerzający aparatu telefonicznego 
CP-7916 dodając punkt:
1.h Urządzenie musi posiadać podstawkę umożliwiającą połączenie z aparatem i drugim modułem rozszerzającym
1.i Urządzenie musi posiadać niezależny zasilacz wraz z kablem zasilającym.

Pytanie 35)
W specyfikacji są niejasne zapisy dotyczące radiotelefonów i aparatów IP z jakich mają być nagrywane rozmowy.  
Powinno być podane konkretne modele radiotelefonów i aparatów IP, zapis kompatybilne nic mi nie mówi, proszę 
o doprecyzowanie informacji. 
Odpowiedź:
Zamawiający  miał  na  myśli  konkretne  modele  wymienione  w  zał.  6.1  do  SIWZ   Specyfikacja  techniczna  
przedmiotu umowy pkt.1. 1. a. oraz w załączniku 6.1.1 do SIWZ pkt. I System rejestracji rozmów pkt.1. 1. a. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zmienia załączniki nr 6, 6.1, 6.1.1, 6.2 oraz 
6.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) termin składania ofert określony w rozdziale XI pkt. 1 specyfikacji istotnych 
warunków  zamówienia  zostaje  przesunięty  do  dnia  11.06.2013r.  do  godz.  11:30  oraz  zmienia  się  termin 
komisyjnego otwarcia ofert określony w rozdziale XI pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dzień 
11.06.2013r. o godz. 12:00.
W konsekwencji  powyższego Zamawiający dokonuje następujących  zmian  w specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu.


