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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 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na  „rozbudowę

systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje część odpowiedzi na pytania, które wpły-

nęły do Zamawiającego w dniu 29.03.2016r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści siwz:

Pytanie 1 :  

Dotyczy Załącznika nr 8 do SIWZ "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia":

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie dla dostawy wymaganych 75 sztuk aparatów IP CP-3905

wraz z niezbędną ilością licencji dla systemu CUCM?

Wykonawca  rozważa  możliwość  zaoferowania  alternatywnego  rozwiązania  z  oferty  tego  samego  producenta

jednak o parametrach lepszych niż specyfikowany sprzęt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania z oferty tego samego producenta, jeżeli spełniają one minimalne

wymagania Zamawiającego w pkt. 3.1 zał. 8 do SIWZ. Do telefonu należy dostarczyć również wymaganą ilość

licencji podstawowych w pkt. 3.10.2.1.2 zał. 8 do SIWZ.

Pytanie 2 :  

Dotyczy Załącznika nr 8 do SIWZ "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia":

Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  specyfikując  wymóg  20  sztuk  zasilaczy  CP-3905-PWR-CE

dedykowanych dla  telefonów CP-3905 planuje wykorzystanie w/w zasilaczy z nowo kupowanymi telefonami

CP-3905? 

Czy w przypadku zgody Zamawiającego na zaoferowanie innego modelu telefonu IP niż specyfikowany CP-3905

i  przy  założeniu,  iż  w/w  zasilacze  były  przewidziane  dla  nowo  kupowanych  telefonów  IP,

wymagane jest dostarczenie 20 sztuk specyfikowanych zasilaczy czy też dostarczając inne telefony IP należy

uwzględnić analogiczną ilość zasilaczy (20 sztuk), ale przewidzianych dla oferowanego, alternatywnego modelu

telefonu IP w stos. do specyfikowanego modelu CP-3905? 

Odpowiedź:

Zamawiający  specyfikował  20  sztuk  zasilaczy  CP-3905-PWR-CE  dla  modelu  telefonu  3905.  W  przypadku

zaoferowania innego modelu telefonu niż 3905, należy uwzględnić pasujący do niego zasilacz w ilości 20 sztuk,

zamiast CP-3905-PWC-CE.



Pytanie 3 :  

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ "Specyfikacja Techniczna Sprzętu":

W  punkcie  2.3  Zamawiający  wskazuje  24  portowy  przełącznik  WS-C2960X-24TS-L  bez  opcji  PoE,

jednak w opisie  w punkcie  2.3.1  mowa jest  o  urządzeniu  48  portowym,  a  w pkt.  2.3.6  postawiono wymóg

by urządzenia było urządzeniem PoE+ o wydajności 740W co dodatkowo potwierdzono w wymogach 2..3.11,

2.3.11.1-2. 

W  związku  z  powyższym,  prosimy  o  wyjaśnienie  rozbieżności  i  ewentualne  skorygowanie  wymogów

oraz wskazanie poprawnych, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił wpisy w tabeli w punktach od 2.3.1 w Specyfikacji Technicznej Sprzętu załączniku nr 6

do SIWZ.

W  załączeniu  Zamawiający  przekazuje  zmodyfikowaną  specyfikację  techniczną  sprzętu  załącznik  nr  6

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

    W związku  z  koniecznością  udzielenia  odpowiedzi  na  pozostałą  cześć  pytań,  które  wpłynęły

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia

07.04.2016r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Odpowiedzi na pytania zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

wyk. w 1 egz.
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