UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dział Zamówień Publicznych
Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10
L. dz. DZP-334 /22

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl
Poznań, dnia 06.06.2022 r.
Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-34/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa wraz
z wdrożeniem centrali telefonicznej oraz rozbudowa oprogramowania i sprzętu posiadanego przez
Uniwersytet Medyczny z podziałem na 2 części
W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
udziela odpowiedzi:
Pytanie 1:Dotyczy cz. I i II
W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 1 oraz w części 2 Zamawiający wymaga dostawy systemowych
aparatów telefonicznych wyposażonych w (posiadających) audio HD. Jakość dźwięku HD Voice nie jest dostępna
w aparatach telefonicznych systemowych podłączanych za pomocą jednej pary przewodów telefonicznych tzw.
telefonach systemowych TDM. Kodek HD Voice może występować w telefonach systemowych w wersji IP (VoIP).
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące dwa pytania:
Czy Zamawiający wymaga dostawy telefonów systemowych w wersji IP wyposażonych w kodek szerokopasmowy
HD Voice np. G.722?
Odpowiedź:. Zamawiający nie wymaga dostawy telefonów systemowych w wersji IP, ani telefonów systemowych
wyposażonych w kodek HD Voice
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść dokumentów:
 „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 1”, pkt. II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Szczegółowy opis
wymagań, ust. 3 „Dostawa systemowych aparatów telefonicznych: 21 szt.” (str. 3), poprzez usunięcie
wymagania „j) audio HD”
 „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2”, pkt. II SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ, ust. 4 „Dostawa
systemowych aparatów telefonicznych: 8 szt.” (str. 2), poprzez usunięcie wymagania „j) audio HD”
Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Pytanie 2: Dotyczy cz. I i II
Czy Zamawiający udostępni sieć LAN/WAN umożliwiającą skuteczne podłączenie telefonów systemowych w wersji
IP
Odpowiedź: Zamawiający udostępni jedynie istniejące okablowanie budynkowe do podłączania aparatów
telefonicznych analogowych i systemowych
Pytanie 3: Dotyczy cz. I i II
Czy telefony systemowe w wersji IP (jeżeli takie mają być dostarczone) powinny zostać wyposażone w lokalne
zasilacze sieciowe 230VAC, czy też Zamawiający zapewni zasilanie tych aparatów z przełącznika sieciowego z
wykorzystaniem funkcji Power over Ethernet
Odpowiedź:
Podstawowe funkcje systemowych aparatów telefonicznych muszą być zapewnione przy zasilaniu jedynie z
centrali PBX, jednakże jeżeli pełna ich funkcjonalność zapewniona będzie przy dodatkowym zasilaniu, należy
dostarczyć zasilacze sieciowe. Zamawiający nie dysponuje switchami PoE w celu zasilania aparatów
telefonicznych
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Pytanie 4:Dotyczy cz. II
W części drugiej Zamawiający wymaga rozbudowy posiadanej centrali telefonicznej Slican NCP.Base500CM400P. Oznaczenie to może sugerować, ze centrala jest wyposażona w licencję bazową (NCP.Base500)
umożliwiającą obsługę 500 abonentów. W związku z powyższym proszę o udzielenie następujących informacji:
Czy ilość posiadanych licencji w ramach NCP.Base500 jest wystarczająca na obsługę dodatkowych 108
wyposażeń abonenckich, czy też konieczne jest zwiększenie licencji bazowej tej centrali telefonicznej?
Odpowiedź:
Liczba posiadanych przez Zamawiającego licencji jest wystarczająca na obsługę dodatkowych wyposażeni
abonenckich, nie ma potrzeby ich zwiększania
Pytanie 5:Dotyczy cz. II
Jeżeli konieczne jest zwiększenie licencji bazowej proszę podać ilu abonentów obecnie obsługuje ta centrala
telefoniczna
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby zwiększania licencji bazowej.
Pytanie 6:Dotyczy cz. II
W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 2 zdefiniowane zostały wymagania minimalne dla aparatów
telefonicznych bezprzewodowych DECT (Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3). Wyspecyfikowane parametry mogą
wskazywać na telefon Gigaset C530, który obecnie jest już nie dostępny, a znalezienie innego modelu o
wymaganych parametrach jest prawie niemożliwe. Dodatkowo należy wspomnieć, iż obecnie na rynku telefonów
bezprzewodowych klasy średniej zastój w zakresie dostaw większości producentów. W związku z tym prosimy o
złagodzenie wymagań odnośnie analogowego aparatu telefonicznego bezprzewodowego DECT w zakresie:
d) dzwonki: min. 20 melodii,
e) min. 5 poziomów głośności głośnika,
i) czas czuwania min 180 godzin,
j) czas rozmowy min. 14 godzin,
Złagodzenie wymagań umożliwi wybór modelu z gamy modeli obecnie dostępnych w sieci sprzedaży.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść dokumentu „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2”, pkt. II SZCZEGÓŁOWY
OPIS WYMAGAŃ, ust. „3. Dostawa analogowych aparatów telefonicznych bezprzewodowych DECT: 35 szt.” (str.
2), poprzez korektę podpunktów, których nowe brzmienie jest następujące:
„ d) dzwonki: min. 20 melodii,
e) min. 5 poziomów głośności głośnika,
i) czas czuwania min 180 godzin,
j) czas rozmowy min. 14 godzin,”
Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 7:
W związku ze złożonością postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert
na dzień13 czerwca 2022r
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z pismem DZP-322/22 z 03.06.2022 r. wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 9
czerwca 2022 godz. 10:00
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Pytanie 8:
W związku z brakiem dostępności na rynku aparatów KXT GC-210 Panasonic, które spełniają wymagane
parametry, chcielibyśmy zaproponować możliwość zamontowania (w razie braku w/w) aparatów Gigaset A 690 o
bardzo zbliżonej charakterystyce (wykaz różnic w załączeniu).
Prosimy o pilną odpowiedź.
Wymagane parametry aparatu bezprzewodowego:
a. Wyświetlacz podświetlany min 1,5”
b. Zasięg min.50 metrów w pomieszczeniach
c. Ksiązka telef. min,50 wpisów
d. Dzownki: min. 30 melodii
e. Min. 6 poziomów głośności głośnika
f. Menu w języku polskim
g. Funkcja przywołania słuchawki
h. Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP
i. Czas czuwania: min. 200h na baterii
j. Czas rozmowy: min 16h na baterii
k. Akumulator NiMH
l. Funkcja trybu głośnomówiącego
m. Dominujący kolor: czarny
n. Z wbudowanymi naładowanymi akumulatorami, z podświetlanym wyświetlaczem LCD, z
wbudowaną książką telefoniczną, z pamięcią „redial”, z klawiszem nawigacyjnym
(góra/dól/lewo/prawo),
Proponowane parametry alternatywnego aparatu bezprzewodowego (na czerwono różnice w parametrach):
Ad. A – spełnia
Ad. B – spełnia
Ad. C – spełnia
Ad. D – tylko 20
Ad. E – tylko 5 poziomów
Ad. F – spełnia
Ad. G – spełnia
Ad. H – spełnia
Ad. I – tylko 180 h
Ad. J – tylko 14 h
Ad. K – spełnia
Ad. L – spełnia
Ad. M – spełnia
Ad. N – spełnia
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść dokumentu „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 2”, pkt. II
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ, ust. „3. Dostawa analogowych aparatów telefonicznych bezprzewodowych
DECT: 35 szt.” (str. 2), poprzez korektę podpunktów, których nowe brzmienie jest następujące:
„ d) dzwonki: min. 20 melodii,
e) min. 5 poziomów głośności głośnika,
i) czas czuwania min 180 godzin,
j) czas rozmowy min. 14 godzin,”
Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.
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Pytanie 9:Dotyczy cz. I
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie aparatów systemowych bez Bluetooth ale wyposażonych w gniazdo
zestawu nagłownego mogące obsłużyć nie tylko urządzenia bezprzewodowe z zastosowaniem stosownej stacji
bazowej jak i przewodowe bez dodatkowych komponentów? - Zapewnia to znacznie szerszą elastyczność w
doborze akcesoriów pod względem funkcjonalnym jaki cenowym. Bluetooth zawęża zastosowanie możliwych
akcesoriów audio oraz ze względu na bezpieczeństwo i poufność rozmów może być wykorzystany do wyłudzenia
wrażliwych i poufnych danych Uniwersytetu. Dodatkowo jakość i stabilność komunikacji z wykorzystaniem BT jest
dużo gorsza niż w przypadku stosowania technologii DECT czy połączeń przewodowych.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.
Pytanie 10:Dotyczy cz. I
Czy Zamawiający wymaga aby system taryfikacji posiadał polskojęzyczny interfejs użytkownika?
Odpowiedź:
Zamawiający dodaje nowy wymóg w dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część 1”, pkt. II
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Szczegółowy opis wymagań, pkt. „2. Wymaga się dostarczenia i uruchomienia
dodatkowego wyposażenia centrali/serwera”, dodaje się podpunkt „k) centrala musi posiadać możliwość
zarządzania on-line z poziomu przeglądarki internetowej, z polskojęzycznym interfejsem użytkownika (wymóg ten
obejmuje także system taryfikacji)
Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 11: Dotyczy cz. II
Czy Zawijający dopuszcza (zamiast rozbudowy Slican. Base 500-CM400P) postawienie zupełnie nowego systemu
spełniającego opisane wymagania?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian, tj. należy doposażyć już istniejącą centralę (Zamawiający
wymaga zapewnienia możliwości zarządzania z jednego miejsca, tj. z istniejącej centrali, całym przydzielonym
zakresem numeracyjnym DDI. Ponadto postawienie nowego systemu telekomunikacyjnego wymagałoby
odpłatnego podłączenia kolejnego traktu/kanału operatora i podpisania z nim umowy abonamentowej).

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej
traktując je, jako ważne i wiążące.
Z poważaniem,

Załączniki:
1)
Zmieniony OPZ dla cz. I
2)
Zmieniony OPZ dla cz. II
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