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Częstochowa, dnia 8 sierpnia 2018 roku 
WT.2370.18.6.2018 

 
 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.18.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do centralnej 
szkoły państwowej straży pożarnej w Częstochowie centrali telefonicznej” 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.18.2018, pn. „Dostawa do centralnej szkoły państwowej straży pożarnej w Częstochowie centrali 
telefonicznej”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego 
odpowiedziami:   

 

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Ze względu na potrzebę przeprowadzenia 

wizji lokalnej, której wyniki umożliwi ą 
przygotowanie kompletnej i 
kompleksowej oferty, Wykonawca prosi 
o przesunięcie terminu składania ofert do 
dnia 10 sierpnia 2018 roku. 

Niniejszym informuję, iż termin składania i otwarcia ofert 
został zmieniony w dniu 3.08.2018 r. 
Obowiązujące terminy to: 
Termin składania ofert:  
10.08.2018 r. godz. 9:30. 
Termin otwarcia ofert:  
10.08.2018 r. godz. 10:00. 

2. Wykonawca prosi o umożliwienie 
przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 6 
sierpnia 2018 roku. 

Zgodnie z pkt. 3.11 SIWZ, termin wizji lokalnej należy 
uzgadniać pod numerem telefonu: 34 378 53 00 wew 161. 
Wizji można dokonać do dnia poprzedzającego termin 
składania ofert. 

3. W pkt. 4 ppkt. 14) Opisu Przedmiotu 
Zamówienia Zamawiający zawarł 
wymaganie: „Wykonawca zobowiązuje 
się do instalacji systemu w 
pomieszczeniu serwerowni, w szafie typu 
Rack (42U) wskazanej przez 
Zamawiającą." 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie 
systemu we własnej szafie Rack (42U) 
Wykonawcy i zainstalowanie systemu we 
wskazanej przez Zamawiającego 
serwerowni? 

Zamawiająca dopuszcza dwa rozwiązania instalacji 
systemu, tj. w szafie wskazanej przez Zamawiającą lub 
we własnej szafie Wykonawcy z zachowaniem wymagań 
i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
przestrzenią i warunkami technicznymi, pozwalającymi 
na montaż szafy Wykonawcy w pomieszczeniu 
serwerowni. 
W związku z powyższym, modyfikuje się zapis  
w załączniku nr 1 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia, 
rozdział I, pkt. 4 ppkt. 14), poprzez dodanie drugiej 
części zdania o treści:  
„lub w szafie typu Rack (42U) Wykonawcy, o ile przestrzeń 
 i warunki techniczne serwerowni pozwolą na jej montaż”  

4. W pkt. 5 ppkt. 2) Opisu Przedmiotu 
Zamówienia Zamawiający zawarł 
wymaganie: „Wdrożenie systemu u 
Zamawiającego oznacza przeprowadzenie 
wszelkich prac dostosowawczych zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego..." 
Realizacja prac dostosowawczych ma 
istotną rolę w wykonaniu zadania, w 
związku z tym prosimy Zamawiającego o 
wyszczególnienie, jakich prac 
dostosowawczych wymaga? 

Przeprowadzenie wszelkich prac dostosowawczych na 
etapie wdrożenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającej, 
oznacza instalację i konfigurację systemu przez 
Wykonawcę, spełniającą wymagania systemu zawarte w 
"Opisie Przedmiotu Zamówienia" (załącznik nr 1 do SIWZ), 
w następujących pozycjach:  
- Rozdział I. OPIS TECHNICZNY WYMAGANEGO 
SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI, pkt 4. Wymagania ogólne systemu, 
- Rozdział II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU, 
- Rozdział IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DODATKOWYCH USŁUG SYSTEMU. 
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5. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
dostarczył przełączniki sieciowe z 
portami POE do podłączenia telefonów 
VoIP? 

Zamawiająca dopuszcza zastosowanie zasilaczy i/lub 
przełączników PoE, jako spełniających minimalne 
wymagania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 
Ponadto Zamawiająca wymaga, aby nowe telefony VoIP 
posiadały dwa interfejsy Ethernet, umożliwiające ich 
podłączenie (w oparciu o istniejącą infrastrukturę sieciową) 
oraz użytkowanie na jednym przyłączu sieciowym telefonu 
oraz komputera. 
 
W związku z powyższym, modyfikuje się zapis  
w załączniku nr 1 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia, 
rozdział III, pkt. 1 ppkt. 2),  
- tiret siódme  o treści „zasilacz: wejście 100~240 V, 
wyjście DC 12 V / 1.2 A,” skreśla się; 
- tiret ósme otrzymuje brzmienie: 
„zasilanie przez sieć Ethernet IEEE 802.3af.  
w oparciu o zasilacze PoE i/lub przełączniki PoE”  

6. Czy Zamawiający może podać dokładną 
specyfikacją centrali telefonicznej, tzn.: 
- liczba portów analogowych wewnętrznych 
- NN szt., 
- liczba portów analogowych zewnętrznych 
- NN szt., 
- liczba portów systemowych cyfrowych 
wewnętrznych - NN szt., 
- liczba kont VoIP wewnętrznych - NN szt., 
- liczba kanałów SIP Trunk - NN szt., 
- liczba portów cyfrowych zewnętrznych 
ISDN (2B+D) - NN szt., 
- liczba traktów zewnętrznych El DSS1 
(30B+D) - NN szt. 

Dla nowej centrali telefonicznej, wymaganej w opisie 
przemiotu zamówienia, dokładna liczba kanałów, kont, 
portów i traktów centrali telefonicznej przedstawia się 
następująco: 
- liczba portów analogowych wewnętrznych - 13 szt., 
- liczba portów analogowych zewnętrznych - 4 szt., 
- liczba portów systemowych cyfrowych wewnętrznych -  5 
szt., 
- liczba kont VoIP wewnętrznych - 176 szt. z możliwością 
rozbudowy, 
- liczba kanałów SIP Trunk - 0 szt. (posiadamy dwa łącza 
transmisyjne OST 112: podstawowe 1Gb/s + 
zapasowe/backup 150 Mb/s), 
- liczba portów cyfrowych zewnętrznych ISDN (2B+D) - 2 
szt. (Centrex), 
- liczba traktów zewnętrznych El DSS1 (30B+D) - 1 szt. z 
możliwością rozbudowy 

 
            
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.   
W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz wyjaśnień  
i modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl w zakładce „zamówienia 
publiczne”) upublicznia poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia”. 
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 

 


