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Warszawa, dnia 05.01'2021 r'

go w trybie przetargu nieograniczonego na:

,yrt.-,, 
- 

ieiet<ominitracyinego Zarzqdu Dr6 g Miej skich"

P/l08/PN/94l20'

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich

3) oraz ust.

2019,poz. I
specyfikacji

-,JH::llJ 
bszar zarr6wienia,, pkt 8 zamawiaj4cy sformulowal wymaganie:" migracj alqczy

i numer6w pomigdzy Operatoram, -rri rruri;Oii; godzinach nocnych' nie powoduj4c braku

dostgpu uslug;"

prac, ale operator macterzy.sty nie. jest zobowi4zany do r

;;;i*t o ,*iunE zapisu lub jego wvkreslenie'

a,,obszarzam6wienia"pkt8zamawiajqcysformulowal
numer6w pomigdzy Operato'r i musi nast4pi6 w 

Ptzec?-g:z1
,*olniJnia iuti numeracyjnej od obecnego Operatora I

g UKE do no*tgo Operatora 
-Wykonarvcy 

' nie powodujqc

pkt 2 Zamawi aj qcy wymaga : 
-" 

P orty .z3wnqtrznych 
linii

**. * zewngtrznej bramie glosowej'"
" *^io^v.t, 

iinii tt*unikacyj nych. zamontowanych w

iaz linii tYPu,,analog voice/data"?

OdpowiedZ:
Tak

Pytanie nr 3 . ,r -r-a t ,7^..nrtriqio^*, snecvfikuie wvmagania na serwer.
WczgSci,,Za|ozeniadozam6wienia''pkt6Zamawiaj4cyspecyfikujewymag
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Czy serwer ten ma slMy6 posadowieniu instalowanego systemu czy tez ma zostad

udostgpniony w innYm celu?

Odpowiedf:
ft4r"frryea" p"sadowienia systemr:/ element6w systemu telekomunikacyjnego

udostqPnienia serwera

4cemu obraz serwera

wirtualnego?

|#rJ#l*era wirtualnego z pelnyrni prawami ticencyjnymi zainstalowanych na nich

oprogramowani.

u uslugi ETHERNET VPN PomigdzY

jest inna nomenklatura a opis odnosi sig do

l4czy dostgPowYch?
Odoowiedi:
ii"rit *pt*t odnosi sig do lqczy dostqpowych'

podstawowe kablowe otaz l4cze zapasowe w

izyczyt teclnicznych problem6w z l4czem

naL4czE zapasowe'

?#l"i,l#":"y posiada wlasne lqczaw.warstwie L2 pomigdzv-lokalizacjami chmielna l2o

i6iraf ilr'rlor";;hffi;;;sl sie przel4czy6 w przypadku awarii l4cza

podstawowego?

SiTl'#:il, wlasna inlrastrukture jednakze to *::"y uzgodni6 jako drugi tvp-l4cza

zapasowego pi"r*s,y * 
'nne.1 

technoiogii jest w gestii oPeratora Swiadczqcego uslugt'
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Pytanie nr 8
fi .riS.i;OU** zam6wienia" Zmawiralqcy *"ymaga w pkt' 6: ,,utrz'ymanie przez..

Wyt in"*"E + ,rt. linii analogowyctr pCiS'f tuU zasiosowanie bramki w technologii

Prosimy o wskazanie
az ze wskazaniem lokalizacj i

zniku nr 2)

OdpowiedZ: .! .-t.^-^-i^-^-^.+-r-^h'l ",'-"r6w ahonenckich
Zamawiaj4cy pozostaua soore mo2liwo56 wskazania pozostalych 2 numer6w abonenckicl

ffiiiin;6;,6;-PoST podczas ustalania z wvkonawc4 planu wdro2enia'

rnet odpowiedni4 liczbq port6w Eth z PoE

konieczne jest dostarczenie aparat6w typu

Odnowied2:
;#;wiiJa.i posiada nadmiarowa iloS6 poa6w Eth PoE'

aiaceso iest zgodna z wymaganiarni dotyczqcymi

s.i Poeirege 802'3a0 klasa 312

Odpowiedi:
Infrastruktura Zamawalqcego jest zgodna PoE (IEEE 802'3a0 klasa 3/2

podl4czony do dedykowanego portu na zarz4dzalnym

?

?ii::lt#: ma bv6 wvposazonv w wewnEtrznv przelqcznik w sobie w celu przeniesienia

innego vlan

ill,"ii"?i"f"i Zamawiaj4cego umoZliwiq tworzenie wirtualnvch sieci LAN zgodn\e ze

standardem 802.1q.

Odpowiedi:
iiia*iai4cy wyposa2ony jest w tego typu przel4czniki

dotY 3

ona w

popr e'

Czv Zartawiai4cy dysponuje dokumentacjq okab'lowania strukturalnego w obiektach w

kt6rych ma naitqpii instalacja sprzqtu?

OdPowiedi:
Tak dYsPonuje.

ilt3ffit#,uoowania wvkonawca ma zapewnii l4cza do dw6ch lokalizacji podc-zas gdy

usluga ma bvi s*iua"zonu iTi"k#;*t Czv aoiot<atizacii Chmielna 85/87 i Notecka
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416 Zunawiaj4cy udostgpni Wykonawcy l4cza w warstwie 2 czy w warstwie 3 modelu ISO-

OSI?
Odpowiedf :

Zamawiajqcy po wlasnej infrastrukturze udostgpni l4cza do lokalizacji przy ul. Chmielna

85/87 lub inne wskazanej przez Zanawiaj4cego, natomiast przy ul. Notecka 416 moie
udostgpnii l4cza warstwy 2lub 3 w zaleimo6ci od uzgodnieh z Zarnawiajqcym i
zaproponowanemu przez Wykonawcg rozwiqzaniu technicznemu.

Pytanie nr l5
W par. Z pkt 2 ust. 4) Zamawial4cy wymaga ,,dokonania bezplatnej cesji numer6w od

obecnego operatora Zamawiajqcegodo Wykonawcy".
Dyrporiert"m numeracj i jesi 

'Abonent 
zatem cesja numer6w nie jest mo1liwa. Czy

Zamawiaj4cemu chodziio o bezplatny proces przeniesienia numer6w do sieci Wykonawcy?

Odpowiedi:
Tak Zamawiaj4cemu chodzilo o bezplatny proces przeniesienia numer6w do sieci

Wykonawcy

Pytanie nr l6
Jek nalezy rozumie6 sformulowanie w par. 2 pkt 3 ,,Umowa \\"ygasa z chwilq wyczerpania

*uf.tJrnuintgo wynagrodzenia brutto Wykoniwcy, o kt6rym mowa w $ 10 ust' 8' jezeli

nastqpi to przed uplywem terminu zakofczenia"
Cry 

'i*otu o ltOrej mowa w par. l0 ust. 8 bgdzie uwzglgdniala taliZe koszty minut

wyi<orzystanych ptziz Zamawiai4cego poza ryczahem? Czy znata jest kwota przeznaczona

przez Zamariaj4cego na koszty taliich pol4czefi?

Odpowiedi:
Tak k*ota uwzglgdnia koszy minut. Zgodnie z zasadami udzielania Zam6wieri Publicznych

ma okeSlona kwotg na sfinansowanie zam6wienia.

Pytanie nr 17

Umo*a par. 8 ust. 2 pkt 3 Zamawiajqcy wymaga,,Wykonawca bgdzie raportowal w cyklach

miesigcznych ilos6 pol4czen, czasy niedostEpnosci l4czy oraz obci42enie - dla kazdego z

i4czy telekomunikacyj nYch"

Zapis wskazuje 2e Wykonawca ma przedstawid ilo56 polqczeri telefonicznych nawi4zanych

priez konkreine l4czi dostgpowe co w pr4rpadku technologii VoIP i wykorzyst,vania

iynamicznego routingu nie jest mozliwe do wykonania - prosimy o modyfikacjg zapisu lub

jego wykredlenie.
Odpowiedf :

Ziawiajqcy pozostawia obecny zapis poniewaZ musi mie6 mo2liwoSd nadzoru na ilodci4 r

typami wykonywanych polaczef

Pytanie nr 18

W punkcie 7 .2.2.2 Zamawiaj4cy wymaga wskazania czasu posiadania wymaganych

uprawniefi. Jakie uprawnienia ma na mySli Zamawiaj4cy w odniesieniu do stanowisk

Kierownik Projektu; Anal ityka, In2yniera wdro2enia, Technika, Administratora utrzymania'
polskie prawo nie przewiduje posiadania specj alnych uprawnief do sprawowania tych funkcji

w zakresie objgtym postgpowaniem.
Odpowiedi:
Nalezy dla Kierownika Projektu i Analityka
m6wiqcy o posiadanych kompetencjach np'
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przedstawid kopie posiadanych certyfikat6w
w odniesieniu do stosowanych metodyk np.



PRINCE2@ Practitioner (lub r6wnowzr:iny) z minimum 2 letnim prowadzeniem projekt6w w
podobnej skali. Natomiast lnzyniera wdro2enia, Administratora o przedstawi6 kopie

posiadanych certyfikat6w m6wi4cy o posiadanych kompetencjach do wdrazania oraz

utrzymania systemu wystawionych przez producenta systemu telekomunikacyjnego'

Pytanie nr 19

Aparat Premium:
CLy zantawiajqcy dopu5ci aparaty kt6re maj q7 klawiszy funkcyjnych: wiadomo36' zestaw

sluchawkowll zawieszenie, wyciizenie, transfer, ponowne wybieranie, gloSnom6wi4cy'

Odpowiedi:
iiiu*iuj*"V dopuszcza takie aparaty jednakze wymagana funkcjonalnoS6 dla tych aparat6w

;; ;rgft;, tunkcji jak i wyposazlnia musi byi zachowanv zgodnie z wymogami

Zamawiaj4cego

realizacia glosowych pol4czei wewn9tr ych

przynajmniej jedno lqcze dostqpowe, a w
h ttie bqdri" mo2liwo6ci realizacji pol4czeh

wewnqtrznych.
poniewa,Z i".*ary (centrala) bgdzie zainstalowana w serwerowni operatora to awana

wszystkich t4c,y a.o,tgpo*ych musi sig viqza| z niemoi:r:roSci4 rca|izacji polEczeh

wewnghznych.
Odpowiedi:
Ni.'. Zu.u*iu;4cy nie dopuszcza takiej mo2liwo6ci, system bgdzie wyposazony w.l4cza

dodatkowe w'innej technologii. Zarnawiaj4cy dopuszcza usltuowanie w strukturze

Zamawiaj4cego zapasowego serwera zgodnie z zapisanti OPZ pkt IV ust 5

Pytanie nr 21

Punkt IX 3):
i"*t :.i.Jt niesp6jny z innym zapisem SIWZ, tj' IV 9) Punld ten m6wi 2e to Zanawiajqcy

zapewni odpowiednie polqczenia kablowe.

"9. Zanawiaj4cy zapewni niezbqdn4 do realizacji

kablow4, l4cmie z czg6ci4 aktywn4 (wypos L2on4

802.3 at Type 2 ,,PoE+"), w zakresie sieci dystrybuc

serwera Wykonawcy do urz4dzeri abonenckich."

Prosimy zatem o wykre6lenie punktu IX 3.

Odpowiedi:
Zartawiaj4cy wyraia zgodg na wykeSlenie punktu.

Pytanie nr 22-irj 
,*rru*iaJa"y dopuSci rozwi4zanie nie posiadaj4ce funkcji czat oraz Softphone dzialaj4cy

tylko na komputerach z systemem Windows.

OdpowiedZ:
Zanaviil Ecy dopuszcza takie r ozwqzanie.

Pytanie nr 23
ianawiajqcy w czgSci "ZaloLenia do zam6wienia" w punkcie 1 stawia- wymagania u

*y;rg;; jest redundancja co najmniej dla funkcji przetwarzania 
. 
polqczei .w celu

za"froiania 
"iqgto6ci 

obslugi pol4czeh telifonicznych z zapisem danych na dedykowanej

macierzy".
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Jakie jest powi4zanie macieruy o kt6rej mowa w tym punkcie z wymaganym przez

Zamawiajqcego Serwerem wyspecyfikowanym w pkt 6 ppkt 5 " Storage w technologii (SAS)

o pojemnoSci minimum 80OGB,oraz systemie operacyjnym linux na potrzeby 2 serwer6w"

Czy wspomniany Storage o pojemno5ci 800GB to wlaSnie tamacierz?
Jakie dane maj4 byd zapisywane na macierzy? Czy chodzi o nagrywanie polqczefr, zapis

backup6w czy telZanawnjqcy ma na mySli innego typu dane?

OdpowiedZ:
Tai Zamawiaj1cy bgdzie wykorzystywal ten Storage obslugiwany pruez wykonawca do

przechowywania pelnych kopii zapasowych systemu, nagrywani polaczen, wszystkich

zdarzefi i informacj i dotyczqcych eksploatacji systemu telekomunikacyjnego'

Pytanie nr24
izy Zamawiaj1cy przewiduje, 2e wyspecyfikowana przestrzeh dyskowa tj. 80OGB zapewni

moiliwoS6 pri..iro*y*ania nagrari z 12 m-cy? Je6li nie, prosimy o podanie koniecznej do

zapewnieni i przestrzeni dyskowej lub wskazanie maksymalnej ilo5ci godzin nagrarl do

przechowywania.
Odpowiedf:
Zgodnie z pkt. 23 Zamawiaj4cy wymaga by zastosowana przestrzef dyskowa byla w stanie

o[thzye wymagania opisane w pkt .23 iby nagrania byly przechowywane ptzez minimum

12 miesigcy

Pytanie nr 25
plniewaz Zamawiaj4cy wymaga dzialania calego systemu zgodnie z protokolem SIP, wigc

protok6l H.323 nigdzie nie bgdiie wykorzystany. Prosimy i wykreSlenie wymagania Firewall

Trawersal dlaH323 w punkcie Y 2) 4)

Odpowiedi:
Zar;11awiajqcy wyraaa zgodg na wykreSlenie wymagania Firewall Trawersal dla H323 w
punkcie Y 2) 4)

Pytanie nr26
izy Zamawiajqcy rozwaly rezygnacig z wymogu, o kt6rym mowa w par' 3 ust. ll umowy?

JeSii nie, czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na doprecyzowanie wymogu okreSlonego w par' 3

ust. 11 umowy poprzez dopisanie, 2e wym6g ten obowi4zuje od 1 stycznia 2022 t.?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy pozo staw ia zapis bez zmian.

Pytanie nr 27
Piosimy o wydluzenie punktowanego terminu realizacji do 60 dni, gdyZ takie s4 terminy

dostaw przy tak duzych iloSciach sztuk telefon6w. Nikt nie utrzymuje tak duzych stan6w

-ugury.ro*ych w Polsce a dostawa od producenta oficjalnym kanalem dystrybucji trwa 6-8

tygodni.
OdpowiedZ:
Zamavtiaj4cy wyralazgodg nazmiang punktowanego terminu do 60 dni

Pytanie nr 28
Aparat Standard:
Powszechnie stosowane w sieciach firmowych LAN jest DHCP. Prosimy o wykreSlenie

wymagania PPPoE dla aparat6w Standard. Aparaty Premium nie maj4 tego wymagania.
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Odpowiedi:
Zamawiaj4cy wyr a2a zgodp na wykeSlenie z wymagania PPoE - OPZ uzyskuje brzmienie

w pkt VII podpunkcie 5 ust.,,4) Przypisanie IP: statyczne/DHCP"

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zanatiajqcy
przedluza termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:

Termin skladania ofert: I 1.01.2021 r. godz. l0:00
Termin otrvarcia ofert: I 1.01.2021 r. godz' I I :30

Rozdziat I SIWZ pkt 8.13., 13.1., 15.1. otrzymuj4 nowe brzmienie:

,,8.13. Ofertg naleiy umie5cii w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie

iawarto6ci bez uszkodzeniaiego opakorvania. Opakowanie winno by6 oznaczote na,t'q 
-

(Ii..e) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zaru4d Dr6gMiej skich ul. chmielna

120, 00-801 Warszawa oraz oPisane:

,,Rozbudowg i modemizacjg iystemu telekomunikacyj nego Zarz4dnDr6g Miejskich"
'Nr 

postgpowani a ZDMNiItjZPl 1 08/PN/94l20. Nie otwiera6 przed dniem 1 1.0 1 .202 I r. do

godz. I l:30."

,,13.1. Oferty powinny by6 zlo2one w siedzibie Zamawiaj4ccgo w Warszawie przy ul'

6hmielnel ti6, fancilaria, w terminie do dnia 11.01.2021r. do godziny l0:00.''

,, t 5.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul' Chmielnej 120' w

Warszawie, w sali nr 1 w dniu 11.01.2021r., o godz. l1:30'"

w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych warunk6w Zam6wienia, zanairajlcy
dokona zmiany treSci ogloizenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust' 4a pkt I Pzp'

Zgodnie z ?fit. lza vst 3 Pzp niezwlocznie po zanrieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o

zin6wieniu w Biuletynie Zam6wiei Publicznych, Zanaruaj4cy zatnieszcza informacje o

zmianach na stronie intemetowej.
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