
Szczecin, dnia 06.10.2014 r.

ZZ-2380-135/14

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „Rozbudowę
systemu teleinformatycznego w Komendzie  Powiatowej Policji w Choszcznie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 30.09 – 2.10.2014 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie 1

Zamawiający  w  Szczegółowym  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia,  w  Specyfikacji  technicznej  przedmiotu
zamówienia, w rozdziale System rejestracji rozmów w punktach 1.4, 2.13, 2.14 umieścił zapis o tym, że cyfrowy
rejestrator rozmów musi zapewnić „co najmniej 20 000 tysięcy godzin rozmów zanim zacznie automatycznie
nadpisywać najstarsze zapisy rozmów.”

Czy  ten  zapis  należy  potraktować  jako  pomyłkę  literacką,  czy  należy  potraktować  dosłownie  i  dostarczyć
rejestrator rozmów który będzie przetrzymywał co najmniej 20 000 000 godzin rozmów?

Odpowiedź: W treści SOPZ Zamawiający popełnił pomyłkę literacką. Zmawiający modyfikuje zapisy w SOPZ
w punkcie 1.4, 2.13, 2.14 oraz w Specyfikacji technicznej sprzętu w punkcie I podpunkcie 13.

Było:”  Cyfrowy rejestrator  rozmów musi zapewnić przechowanie co najmniej  20000 tysięcy godzin rozmów
zanim zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze zapisy rozmów.”

Winno być: „Cyfrowy rejestrator rozmów musi zapewnić przechowanie co najmniej 20 tysięcy godzin rozmów
zanim zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze zapisy rozmów.”

oraz punkcie 2.13

Było: „cyfrowy rejestrator rozmów powinien zapewnić przechowanie co najmniej 20000 tysięcy godzin rozmów
zanim zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze zapisy rozmów”

Winno Być:  „cyfrowy rejestrator  rozmów powinien  zapewnić  przechowanie  co  najmniej  20  tysięcy  godzin
rozmów zanim zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze zapisy rozmów

a także w punkcie 2.14

Było:  „rejestracja musi się odbywać na dwóch wymiennych nośnikach HDD typu SATA 3,5 cala o tej samej
pojemności i tego samego producenta o pojemności dostosowanej do wymogu 20000 tys. g w macierzy RAID 1,
w kieszeni „HotSwap” z funkcją automatycznej odbudowy”

Winno Być: ”rejestracja musi się odbywać na dwóch wymiennych nośnikach HDD typu SATA 3,5 cala o tej
samej pojemności i tego samego producenta o pojemności dostosowanej do wymogu 20 tys. g w macierzy RAID
1, w kieszeni „HotSwap” z funkcją automatycznej odbudowy”

Pytanie 2

Zamawiający w wymaganiach dotyczących cyfrowego rejetratora rozmów zapisał ”1.3 Rejestrator musi zapewnić
rejetrację korespondencji radiowaej z urządzeń Yaesu, Radmor, Hytera, Motorola oraz telefonicznej z aparatów
IP: CP-9971, CP-9951, CP-6961.”

Czy  radiotelefony  posiadane  przez  Zamawiającego  są  przystosowane  do  rejestrowania  rozmów  poprzez
wyprowadzenie sygnału m.cz.?

Odpowiedź: Radiotelefony które wymienił Zamawiający w Specyfikacji posiadają wyprowadzenie sygnału m.cz.



Pytanie 3

Jaką wersje oprogramowania systemu telefonii CUCM posiadają Państwo?

Odpowiedź: Zamawiający posiada CUCM w wersji 8.6.2

Pytanie 4

Czy  posiadają  Państwo  zainstalowany  i  działający  system  Cisco  Unified  Presence  w  celu  uruchomienia
funkcjonalności z ppkt. a i b?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada  Cisco Unified Presence

Pytanie 5

Jeśli nie posiadają Państwo działającego systemu Cisco Unified Presence , czy w ofercie wycenić dostarczenie
oprogramowania i sprzętu umożliwiającego jego uruchomienie, czy też wycenić tylko niezbędne licencje, które
będą umożliwiały uruchomienie funkcjonalności z ppkt. a i b w późniejszym czasie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takich licencji. Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do
SIWZ,  punkt  4  Rozbudowa  infrastruktury  telefonii  IP,  podpunkt  10  poprzez  wykreślenie  punktu  2  oraz  w
załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu punkt XVI

„2. Wymaga się aby funkcjonalności dostarczonych  licencji na uruchomienie telefonów biznesowych dodatkowo 
umożliwiały:  

 a) uruchomienie aplikacji typu „IP komunikator” na urządzeniach mobilnych przy założeniu wykorzy-
stania komunikatora jako jedynego urządzenia komunikacyjnego per użytkownik

 b) instalację aplikacji do sterowania telefonem z poziomu tej aplikacji zainstalowanej na platformie PC
(jeśli do osiągnięcia niniejszego zapisu konieczne będą dodatkowe licencje 

 c) uruchomienie interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact Center/IVR)”

Pytanie 6

Czy posiadają Państwo system IP Contact Center.IVR? Jeśli tak, czy w ofercie wycenić tylko prace związane z
konfigurację  drzewa  IVR zgodnie  z  ppkt.  c?  Jeśli  nie,  czy wycenić  dostarczenie  oprogramowania  i  sprzętu
umożliwiającego jego uruchomienie? Licencje na ile stanowisk Contact Center należy wycenić?

Odpowiedź:  Zamawiający posiada   IP Contact  Center  wraz  z  licencjami. Zmawiający modyfikuje  zapisy  w
SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 5 Zakres prac wdrożeniowych.

Było: ”5. Zakres prac wdrożeniowych 
a. Wykonanie dokumentacji projektowej (dla części LAN)
b. Konfiguracja urządzeń LAN na potrzeby realizacji połączeń głosowych (QoS)
c. Instalacja i konfiguracja systemu do nagrywania rozmów
d. Instalacja i konfiguracja systemu do bilingowania rozmów
e. Podłączenie i montaż wszystkich zamawianych urządzeń z wyłączeniem telefonów.”
f. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie przeprowadzonych prac konfiguracyjnych”

Winno być:
„5. Zakres prac wdrożeniowych 

a. Wykonanie dokumentacji projektowej (dla części LAN)
b. Konfiguracja urządzeń LAN na potrzeby realizacji połączeń głosowych (QoS)
c. Instalacja i konfiguracja systemu do nagrywania rozmów
d. Instalacja i konfiguracja systemu do bilingowania rozmów
e. Podłączenie i montaż wszystkich zamawianych urządzeń z wyłączeniem telefonów.”
f. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie przeprowadzonych prac konfiguracyjnych
g. Zbudowanie dwóch prostych skryptów dla interaktywnej obsługi  połączeń telefonicznych (IP Contact

Center/IVR)”



Pytanie 7

W dokumencie „Załącznik nr 8 do siwz” w części „Rozbudowa infrastruktury telefonii IP” w akapicie 10 punkt. 3
jest napisane

1. „Elementy wyposażenia

a. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje  w celu podłączenia  telefonów wyspecyfikowanych
przez zamawiającego:

· dla  telefonów  biznesowych  (punkty  CP-9971-C-K9,  CP-9951-C-K9,  CP-6961-C-K9)  -  24
licencji

· dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 96 licencji

ponadto  dostarczone  licencje  muszą  dawać  możliwość  uruchomienie  stanowisk  dla  agentów  w  ramach
świadczenia usługi interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IVR)”

W związku z powyższymi wymaganiami, prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania :

Oczekują Państwo dostarczenia 96 licencji na potrzeby telefonów CP-3905. W wymaganiach jest dostawa 93 
sztuk telefonów. Czy w ofercie wycenić licencje zgodnie z ilością telefonów = 93 sztuk, czy też zgodnie z 
powyższym ppkt?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  licencji  zgodnej  z  ilością  aparatów  tj,  27  dla  telefonów
biznesowy 93 dla telefonów podstawowych.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury 
telefonii IP, podpunkt 10.3a oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu punkt XVI
Było:

 a) W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych
przez zamawiającego:

 dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-C-K9)  - 24 licen-
cji

 dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 96 licencji

Winno być:
1. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych

przez zamawiającego:
1.  dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-C-K9)  -  27 li-

cencji
2. dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 93 licencji

Pytanie 8

W powyższym punkcie znajduje się również stwierdzenie : „ponadto dostarczone licencje muszą dawać 
możliwość uruchomienie stanowisk dla agentów w ramach świadczenia usługi interaktywnej obsługi połączeń 
telefonicznych (IVR)”. Czy należy wycenić system Contact Center/IVR wraz z oprogramowaniem i niezbędnym 
sprzętem do uruchomienia tych funkcjonalności? Na ile jednoczesnych stanowisk agentów ma być wyskalowany 
system?

Odpowiedź: Zamawiający posiada serwer z systemem Contact Center oraz potrzebnymi w nim licencjami. 
Zamawiający modyfikuje SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, 
podpunkt 10 Zakup licencji w celu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej oraz w załączniku nr 6 do SIWZ 
Specyfikacji technicznej sprzętu punkt XVI poprzez wykreślenie poniżej treści:

„ponadto dostarczone licencje muszą dawać możliwość uruchomienie stanowisk dla agentów w ramach 
świadczenia usługi interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IVR)”

Pytanie 9

W dokumencie „Załącznik nr 8 do siwz” w części „Rozbudowa infrastruktury telefonii IP” w akapicie 3, 
związanych z wymaganiami aparatu telefonicznego CP-9951-C-K9 jest napisane :

„Minimalne wymagania zamawiającego:



1. Charakter urządzenia

a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy dotykowy 
wyświetlacz, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpracę z systemem 
Cisco Unified Communication Manager.”

W związku z powyższymi wymaganiami, prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania :

Wskazany przez Państwa model telefonu nie posiada ekranu dotykowego. Czy w ofercie ująć wymieniony przez 
Państwa model, z tym zastrzeżeniem, iż nie posiada on kolorowego ekranu dotykowego, czy też w miejsce tego 
aparatu wskażą Państwo inny model ?

Odpowiedź: W wyniku pomyłki pisarskiej Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt
4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 3 oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej 
sprzętu punkt IX
Było:
1. Charakter urządzenia

a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy dotykowy 
wyświetlacz, obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpracę z systemem 
Cisco Unified Communication Manager.”

Winno być:

1. Charakter urządzenia

a. Telefon IP wyposażony w złącze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy wyświetlacz, 
obsługujący technologię zasilania PoE oraz umożliwiający współpracę z systemem Cisco 
Unified Communication Manager.”

Pytanie 10
W dokumencie "Załącznik nr 8 do siwz" w części "Rozbudowa infrastruktury telefonii IP" w akapicie 2, 
wymagają Państwo dostarczenia 10 sztuk aparatów CP-6961-C-K9. Zgodnie z informacjami dostępnymi na 
stronie producenta, możliwość zakupu tego modelu od producenta zakończyła się w dniu 30 lipca 2014 r.
W tym przypadku mogą zaistnieć dwie sytuacje : 
1. W momencie realizacji Umowy telefon nie będzie dostępny w sprzedaży 
2. Zgodnie z Państwa wymaganiami , iż dostarczony sprzęt nie może być starszy niż 6 miesięcy, może wyniknąć 
sytuacja, iż dostarczone telefony będą starsze niż 6 miesięcy 
Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych telefonów? Zgodnie z zaleceniem 
producenta i Państwa wymaganiami byłby to model 7861.

Odpowiedź:
Zamawiający w SOPZ określił tylko minimalne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt dostarczony przez 
Wykonawcę. Zamawiający modyfikuje zapis w SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa 
infrastruktury telefonii IP, podpunkt 2 Aparat telefoniczny CP-6961-C-K9, podpunkt 2.a oraz w załączniku nr 6 do
SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu punkt VIII
Było:”2. Architektura urządzenia

a. Telefon musi wspierać protokół SIP i SCCP”
Winno być:
„2. Architektura urządzenia

a. Telefon musi wspierać protokół SIP”
oraz podpunkt 4.a
Było:”4. Funkcjonalność urządzenia

b. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.729b, iLBC”
Winno być:”4. Funkcjonalność urządzenia

c. Wspiera przynajmniej następujące kodeki: G.711a, G.711µ, G.729a, iLBC”



Pytanie nr 11
Dotyczy SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10.
Zamawiający wymaga w punkcie 2a aby była możliwość uruchomienia aplikacji typy IP Komunikator na 
urządzeniach mobilnych przy założeniu wykorzystania komunikatora, jako jedynego urządzenia 
komunikacyjnego per użytkownik.
Proszę o określenie funkcji, jakie aplikacja IP Komunikator ma realizować: chat i/lub telefon?

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP,
podpunkt 10 poprzez wykreślenie punktu 2  oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu
punkt XVI
„2. Wymaga się aby funkcjonalności dostarczonych  licencji na uruchomienie telefonów biznesowych dodatkowo 
umożliwiały:  

h. uruchomienie aplikacji typu „IP komunikator” na urządzeniach mobilnych przy założeniu wykorzystania
komunikatora jako jedynego urządzenia komunikacyjnego per użytkownik

i. instalację aplikacji do sterowania telefonem z poziomu tej aplikacji zainstalowanej na platformie PC (jeśli
do osiągnięcia niniejszego zapisu konieczne będą dodatkowe licencje 

j. uruchomienie interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact Center/IVR)”

Pytanie nr 12
Dotyczy SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10.
Dla wymaganego w punkcie 2a IP Komunikatora w celu realizacji funkcji chat, konieczne jest posiadanie serwera 
Presence.
Czy Zamawiający posiada serwer CUPS (Cisco Unified Presence Server)? Jeżeli tak to, w jakiej wersji?

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP,
podpunkt 10 poprzez wykreślenie podpunktu 2 oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu
punkt XVI:
„2. Wymaga się aby funkcjonalności dostarczonych  licencji na uruchomienie telefonów biznesowych dodatkowo 
umożliwiały:  

2. uruchomienie aplikacji typu „IP komunikator” na urządzeniach mobilnych przy założeniu wykorzystania
komunikatora jako jedynego urządzenia komunikacyjnego per użytkownik

3. instalację aplikacji do sterowania telefonem z poziomu tej aplikacji zainstalowanej na platformie PC (jeśli
do osiągnięcia niniejszego zapisu konieczne będą dodatkowe licencje 

4. uruchomienie interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact Center/IVR)”

Pytanie nr 13
Dotyczy SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10.
Zamawiający wymaga w punkcie 2c uruchomienia interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact 
Center/IVR).
Proszę o podanie informacji, dla jakiej liczby agentów wymagana jest funkcja IP Contact Center oraz o podanie 
informacji co ilości poziomów drzewa IVR.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP,
podpunkt 10 poprzez wykreślenie podpunktu 2 oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu
punkt XVI:
„2. Wymaga się aby funkcjonalności dostarczonych  licencji na uruchomienie telefonów biznesowych dodatkowo 
umożliwiały:  

 2. uruchomienie aplikacji typu „IP komunikator” na urządzeniach mobilnych przy założeniu wykorzy-
stania komunikatora jako jedynego urządzenia komunikacyjnego per użytkownik

 3. instalację aplikacji do sterowania telefonem z poziomu tej aplikacji zainstalowanej na platformie PC



(jeśli do osiągnięcia niniejszego zapisu konieczne będą dodatkowe licencje 
 4. uruchomienie interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact Center/IVR)”

Jednocześnie Zmawiający modyfikuje zapisy w  SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 5 Zakres prac wdrożenio -
wych.
Było:”5. Zakres prac wdrożeniowych 

g. Wykonanie dokumentacji projektowej (dla części LAN)
h. Konfiguracja urządzeń LAN na potrzeby realizacji połączeń głosowych (QoS)
i. Instalacja i konfiguracja systemu do nagrywania rozmów
j. Instalacja i konfiguracja systemu do bilingowania rozmów
k. Podłączenie i montaż wszystkich zamawianych urządzeń z wyłączeniem telefonów.”
l. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie przeprowadzonych prac konfiguracyjnych”

Winno być:
„5. Zakres prac wdrożeniowych 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej (dla części LAN)
3. Konfiguracja urządzeń LAN na potrzeby realizacji połączeń głosowych (QoS)
4. Instalacja i konfiguracja systemu do nagrywania rozmów
5. Instalacja i konfiguracja systemu do bilingowania rozmów
6. Podłączenie i montaż wszystkich zamawianych urządzeń z wyłączeniem telefonów.”
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie przeprowadzonych prac konfiguracyjnych
8. Zbudowanie dwóch prostych skryptów dla interaktywnej obsługi  połączeń telefonicznych (IP Contact

Center/IVR)”

Pytanie nr 14
Dotyczy SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10.
Zamawiający w punkcie 3a wymaga dostarczenia 24 licencji dla telefonów biznesowych. Tymczasem liczba 
wymaganych telefonów biznesowych wynosi: 10xCP-6961-C-K9=, 12xCP-99510C-K9=, 5xCP-9971-C-K9=, co 
łącznie daje wymaganą liczbę licencji 27 w celu uruchomienia dostarczanych telefonów biznesowych.
Proszę o określenie wymaganej liczby licencji w punkcie 3a dla telefonów biznesowych.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji zgodnej z ilością aparatów tj, 27 dla telefonów biznesowy 93 dla 
telefonów podstawowych.
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury 
telefonii IP, podpunkt 10.3a oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu punkt XVI:
B yło:

 4. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych przez
zamawiającego:
 2.  dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-C-K9)  - 24 licencji
 3.  dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 96 licencji

Winno być:
a. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych

przez zamawiającego:
 4.  dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-C-K9)  - 27 licencji
 5. dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 93 licencji

Pytanie nr 15
Dotyczy SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10.
Zamawiający w punkcie 3a wymaga dostarczenia 96 licencji dla telefonów podstawowych. Tymczasem liczba 
wymaganych telefonów biznesowych wynosi: 93xCP-3905.
Proszę o określenie wymaganej liczby licencji w punkcie 3a dla telefonów podstawowych.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji zgodnej z ilością aparatów tj, 27 dla telefonów biznesowy 93 dla 
telefonów podstawowych.



Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury 
telefonii IP, podpunkt 10.3a oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu punkt XVI:
B yło:

a. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych
przez zamawiającego:

 6.  dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-C-K9)  - 24 licencji
 7.  dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 96 licencji

Winno być:
a. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych

przez zamawiającego:
 8.  dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-C-K9)  - 27 licencji
 9. dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 93 licencji

Pytanie nr 16
Dotyczy SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 6 Szkolenia.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych.
Proszę o informację, dla jakiej liczby uczestników, w jakim wymierzę godzinowym, jakim zakresie 
merytorycznym oraz w jakiej lokalizacji mają zostać przeprowadzone szkolenia stanowiskowe. 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkolenia dla minimum 3 osób z zakresu administracji i obsługi 
cyfrowego rejestratora rozmów oraz systemu taryfikacji w miejscu jego instalacji. Czas szkolenia dla każdego 
systemu powinien być odpowiedni do przekazania odpowiedniej wiedzy z zakresu podstawowej obsługi i 
eksploatacji.

Pytanie nr 17
Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ, Wzór Umowy, Załącznik nr 3 do umowy, Warunki gwarancji, punkt 7.
Zamawiający wymaga „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.” Jednocześnie Zamawiający nie wymaga 
serwisu typu SMARTNET dla urządzeń firmy Cisco, który to serwis SMARTNET zapewnia tego typu możliwość.
Wymagany standardowy serwis nie zapewnia możliwości zgłaszania awarii bezpośrednio do producenta.
Proszę o wyjaśnienie, jakiego rodzaju serwis dla urządzeń firmy Cisco jest wymagany.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ
Było:  ”Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (tj  wyprodukowany nie wcześniej  niż 6m-cy
przed dostarczeniem przez zamawiającego) i objęty pakietem usług gwarancyjnych producenta oraz nie używana
we wcześniejszych projektach. Zamawiający nie wymaga żadnych dodatkowych gwarancji (np. SMARTNET) niż
standardowych oferowanych przez producenta oraz opisanych poniżej.”
Wino być:”Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (tj wyprodukowany nie wcześniej niż 6m-cy
przed dostarczeniem przez zamawiającego) i objęty pakietem usług gwarancyjnych producenta oraz nie używany
we wcześniejszych projektach.”

Pytanie nr 18
Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ, Wzór Umowy, Załącznik nr 3 do umowy, Warunki gwarancji, punkt 2, 
podpunkt d.
Zamawiający wymaga dla przełączników sieciowych „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.”
Opisane w ten sposób serwis świadczony jest przez partnerów biznesowych firmy Cisco i nie zapewnia 
możliwości bezpośredniego zgłaszania awarii urządzeń przez Zamawiającego do producenta. Możliwość 
bezpośredniego zgłaszania przez Zamawiającego awarii urządzeń zapewnia serwis typu SMARTNET. Serwis 
SMARTNET został wykluczony przez Zamawiającego w SOPZ punkt 2. Podtrzymanie wymogu bezpośredniego 
zgłaszania przez Zamawiającego awarii do producenta, oznacz konieczność zaoferowania serwisu typu 
SMARTNET na okres od 10 do 15 lat, co spowoduje wzrost kosztów obsługi serwisowej oferty w niniejszym 
postępowaniu.



W związku z powyższym proszę o określenie wymaganego rodzaju serwisu dla przełączników sieciowych.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis umowy.
Było:  „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.”
Winno Być:
„Gwarancja producenta świadczona przez okres nie mniejszy niż 12 miesięcy.”

Pytanie nr 19
Dotyczy SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10. 
Zamawiający wymaga w punkcie 2a aby była możliwość uruchomienia aplikacji typy IP Komunikator na 
urządzeniach mobilnych przy założeniu wykorzystania komunikatora, jako jedynego urządzenia 
komunikacyjnego per użytkownik. 
Proszę o podanie liczby użytkowników dla których IP Komunikator ma być dostępny jako jedyne urządzenie 
komunikacyjne. 

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP,
podpunkt 10 poprzez wykreślenie punktu 2oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej  sprzętu
punkt XVI
„2. Wymaga się aby funkcjonalności dostarczonych  licencji na uruchomienie telefonów biznesowych dodatkowo 
umożliwiały:  

a. uruchomienie aplikacji typu „IP komunikator” na urządzeniach mobilnych przy założeniu wykorzy-
stania komunikatora jako jedynego urządzenia komunikacyjnego per użytkownik

b. instalację aplikacji do sterowania telefonem z poziomu tej aplikacji zainstalowanej na platformie PC
(jeśli do osiągnięcia niniejszego zapisu konieczne będą dodatkowe licencje 

c. uruchomienie interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact Center/IVR)”

Pytanie 20
W dokumencie "Załącznik nr 8 do siwz" w części "Rozbudowa infrastruktury telefonii IP" w akapicie 7 i 8, 
wymagają Państwo dostarczenia 3 sztuk zasilaczy CP-PWR-CUBE-3 oraz 24 sztuk zasilaczy CP-PWR-CUBE-4. 
Zgodnie z metodologia producenta zasilacze te występują bez kabla zasilającego. Czy Zamawiający wymaga 
dostarczenia kabli zasilających do ww. zasilaczy?  

Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  dostarczenia  zasilaczy  wraz  z  kablami  zasilającymi.  Zamawiający  modyfikuje  zapisy
SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt b punktów 7,8,9 oraz w
załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu punkt XIII, XIV, XV.
Było: „b. Moduł powinien zawierać europejski standard gniazd”
Winno być: „b. Moduł powinien zawierać europejski standard gniazd wraz z okablowaniem”

Pytanie 21
Czy Załącznik nr 1 do SIWZ  ma być traktowany jako tożsamy z Załącznikiem nr 1 do Umowy?

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 do SIWZ jest to Formularz oferty cenowej, a Załącznik nr 1 do Umowy jest to Szczegółowy Opis
Przedmiotu Umowy. Dokumenty te nie są tożsame.

Pytanie 22

Proszę o wskazanie który z załączników do SIWZ  zawiera  jednoznaczne określenie wymagań technicznych
przedmiotu Zamówienia. Porównując Załącznik nr 6 do SIWZ z Załącznikiem nr 8 do SIWZ wynika, iż Załącznik
nr 6 nie zawiera następujących pozycji:

m. Prace wdrożeniowe Systemu Rejestracji
n. Rozbudowa Systemu Taryfikacji
o. Zakres Prac wdrożeniowych
p. Szkolenie



Odpowiedź:
Wszystkie wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 8 do SIWZ czyli SOPZ. Załącznik nr 6 do SIWZ
Specyfikacja techniczna sprzętu wypełnia Wykonawca w celu weryfikacji proponowanego rozwiązania, a wyma-
ganiami Zamawiającego.  

Pytanie 23
W Załączniku nr 8 do SIWZ punkt 4.10.3 (Zakup licencji w celu rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej) Za-
mawiający wyspecyfikował  ilość licencji niezbędnych do zarejestrowania telefonów biznesowych oraz telefonów
podstawowych odpowiednio 24 i 96. Na podstawie Załącznika nr 6 wynika, iż telefonów podstawowych jest 93 a
biznesowych 27. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się co do ostatecznej ilości telefonów pod-
stawowych i biznesowych oraz odpowiadających im licencji. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji zgodnej z ilością aparatów tj, 27 dla telefonów bizneso-
wy 93 dla telefonów podstawowych.. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis SOPZ, Załącznik nr 8 do SIWZ,
punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10.3a oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji tech-
nicznej sprzętu punkt XVI

Było:

 5. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych przez
zamawiającego:

1. dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-
C-K9)  - 24 licencji

2. dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 96 licencji

Winno być:

 6. W ramach przetargu należy dostarczyć licencje w celu podłączenia telefonów wyspecyfikowanych przez
zamawiającego:

3. dla telefonów biznesowych (punkty CP-9971-C-K9, CP-9951-C-K9, CP-6961-
C-K9)  - 27 licencji

4. dla telefonów podstawowych (CP-3905) - 93 licencji

Pytanie 24

Do uruchomienia funkcjonalności opisanych w punkcie 4.10.2 (a,b,c) w Załączniku nr 8 do SIWZ  wymagane jest
dostarczenie osobnych licencji odpowienio:

k. Do klienta IP Communicator
l. Do klienta Jabber IM 
m. Do klienta CCX (Contact Center Express)

Nie zależnie od licencje na telefony IP. Czy Wykonawca ma w ramach postępowania dostarczyć licencje o
których mowa w podpunkcie a,b,c i je wdrożyć? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia powyższych licencji. Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ,
Załącznik nr 8 do SIWZ, punkt 4 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP, podpunkt 10 poprzez wykreślenie punktu
2 oraz w załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacji technicznej sprzętu punkt XVI:

„ 2.  Wymaga się  aby funkcjonalności  dostarczonych  licencji  na uruchomienie  telefonów biznesowych
dodatkowo umożliwiały:  

 10. uruchomienie  aplikacji  typu  „IP  komunikator”  na  urządzeniach  mobilnych  przy  założeniu
wykorzystania komunikatora jako jedynego urządzenia komunikacyjnego per użytkownik

 11. instalację aplikacji do sterowania telefonem z poziomu tej aplikacji zainstalowanej na platformie PC
(jeśli do osiągnięcia niniejszego zapisu konieczne będą dodatkowe licencje 

 12. uruchomienie interaktywnej obsługi połączeń telefonicznych (IP Contact Center/IVR)”

Pytanie 25

Czy w ramach Zakresu prac wdrożeniowych (LAN) określonych w punkcie 5 w Załączniku nr 8 do SIWZ Wyko-
nawca ma przeprowadzić wdrożenie tylko na urządzeniach dostarczanych w ramach postępowania? Jeśli zakres
wdrożenia/konfiguracji wykracza poza urządzenia dostarczane w ramach postępowania to prosimy o przekazanie



informacji na temat obecnej infrastruktury teleinformatycznej z uwzględnieniem modeli przełączników wraz z
wersją oprogramowania oraz krótkim opisem działania. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko prac wdrożeniowych związanych z dostarczanym sprzętem przez Wy-
konawcę zgodnie z punktem 5 SOPZ.

Pytanie 26

W Załączniku nr 3 do Umowy w punkcie 2e Zamawiający wymaga zapewnienie gwarancji producenta świadczo-
na na hardware (z wyłączeniem oprogramowania) w ramach bramy głosowej. Wykonawca pragnie poinformować,
że zgodnie z ogólnie przyjętą polityką serwisową producenta wynika, że moduły zewnętrzne (dokładane do urzą-
dzeń aktywnych) przejmują warunki serwisowe zgodnie z wykupionymi i przypisanymi do urządzeń aktywnych
w których będą instalowane. Czy Zamawiający dopuszcza taką sytuację w której firma świadcząca usługi serwiso-
we na urządzenia aktywne przejmie.

Odpowiedź: Routery Zamawiającego objęte są gwarancją i znana jest mu polityka serwisowa firmy Cisco dlatego
dla zachowania warunków gwarancji dostawca musi dysponować potencjałem (autoryzacją Cisco) dla zachowania
gwarancji firmy CISCO.

Pytanie 27

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 4 ust. 5.
W celu ochrony Wykonawcy przed arbitralną możliwością odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego
prosimy o skreślenie w § 4 ust. 5 zdania: „bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie
Przedmiotu umowy” i zastąpieniem nowym o treści :

„Odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  niniejszej  umowy  możliwe  będzie  po  wcześniejszym  wezwaniu
Wykonawcy oraz wyznaczeniu odpowiedniego terminu do dostarczenia Sprzętu”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.

Pytanie 28
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 7 ust. 2 litera b)
Zamawiający przewidział,  iż w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy  przysługuje mu prawo do
naliczenia kar umownych. W myśl art. 476 kodeksu cywilnego opóźnienie oznacza poniesienie przez Wykonawcę
odpowiedzialności  zarówno  za  działanie  przez  niego  zawinione,  jak  i  niezawinione.  Wnioskujemy  zatem  o
wprowadzenie do wzoru umowy odpowiedzialności na zasadzie zwłoki. Wówczas Wykonawcy zostaną naliczone
kary w przypadku zawinionego przez niego niedotrzymania terminów przewidzianych umową. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.

Pytanie 29

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 7 ust. 2 litera c)
Zamawiający przewidział, iż w razie opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przysługuje mu prawo do
naliczenia kar umownych. 
Niniejszy  zapis  oznacza  poniesienie  przez  Wykonawcę  odpowiedzialności  zarówno  za  działanie  przez  niego
zawinione, jak i niezawinione. Wnioskujemy o wprowadzenie do wzoru umowy odpowiedzialności na zasadzie
zwłoki.  Wówczas Wykonawcy zostaną naliczone kary w przypadku zawinionego przez niego niedotrzymania
terminów przewidzianych umową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.

Pytanie 30

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 7 ust. 5.
Zamawiający zastrzegł, iż kary umowne określone w § 7 ust. 2 podlegają łączeniu. Wnosimy o zmianę zapisu
poprzez ograniczenie sumy kar umownych podlegających łączeniu do 20% wartości brutto Przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.

Pytanie 31

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 8 ust. 4 



Wnioskujemy  o  zmianę  zapisu  jako  że  jest  on  niezgodny  z  polityką  licencyjną  producenta  sprzętu  i
oprogramowania dostarczanego w ramach niniejszego zamówienia. Licencja (zgodnie z jej oryginalną treścią) jest
udzielana przez Producenta bezpośrednio użytkownikowi końcowemu czyli Zamawiającemu, wykonawca zaś nie
posiada praw do udzielenia licencji.  Wnosimy zatem o zmianę w § 8  ust.  4 słowa : „Udzielenie” na słowo:
„Przekazanie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.

Pytanie 32

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy § 7 Kary; § 7 Zmiany Umowy.

Wnosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji poszczególnych paragrafów umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji numeracji paragrafów zgodnej z kolejnością:

Było: „§ 7 Kary, § 7 Zmiany Umowy, § 8 Licencje na Oprogramowanie Standardowe, § 9 Inne postanowienia, §
10 Postanowienia końcowe,”

Winno  Być: „§  7  Kary,  §  8  Zmiany  Umowy,  §  9  Licencje  na  Oprogramowanie  Standardowe,  §  10  Inne
postanowienia, § 11 Postanowienia końcowe,”

Pytanie 33

Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3 ppkt 3.4.
Zamawiający zastrzegł,  iż  dokumentacja  musi  być  sporządzona  w języku polskim,  a  jeżeli  karty katalogowe
sprzętu lub podzespołów są w obcym języku, Wykonawca winien je dostarczyć przetłumaczone na język polski.
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dostarczenia  kart  katalogowych  sprzętu  lub  podzespołów w  języku
polskim lub angielskim? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  by  karty  katalogowe  sprzętu  były  w  języku  polskim.  Nie  dopuszcza
natomiast by instrukcje oraz inna dokumentacja była w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje
Załącznik nr 8 do SWIZ, SOPZ pkt 1, podpunkt 3.4 oraz Specyfikację techniczną sprzętu punkt :
Było: „wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć,  co  najmniej  2  komplety  dokumentacji  techniczno-
eksploatacyjnej cyfrowego rejestratora rozmów w wersji  drukowanej oraz 1 komplet  w wersji  elektronicznej.
Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli karty katalogowe sprzętu lub podzespołów są w
obcym języku, wykonawca winien je dostarczyć przetłumaczone na język polski.”
Winno  Być:  „wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć,  co  najmniej  2  komplety  dokumentacji  techniczno-
eksploatacyjnej  cyfrowego rejestratora  rozmów w wersji  drukowanej  oraz 1 komplet  w wersji  elektronicznej.
Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli karty katalogowe sprzętu lub podzespołów są w
obcym języku, wykonawca winien je dostarczyć przetłumaczone na język polski lub angielski”

W związku z powyższymi odpowiedziami w załączeniu zmodyfikowane załączniki nr  6, 7 i 8 do SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
          

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


