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Częstochowa 22.09.2014 r.
W dniu 22.09.2014 r. zwrócono się z zapytaniem do treści SIWZ przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet dla potrzeb Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
1) Czy w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia usług drogą kablową,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie łączy na bazie radio-dostępowego systemu
szerokopasmowego LMDS działającego w paśmie częstotliwości licencjonowanych?
Ad. 1
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie łączy LMDS z uwagi na ich podatność na
zakłócenia wywołane czynnikami atmosferycznymi.
2) Prosimy o uszczegółowienie czy łącze typu 2 to ISDN BRA czy POTS?
Ad. 2
Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność wyboru łączy POTS i ISDN BRA - ważne
jest zachowanie wszystkich numerów telefonicznych używanych w danych lokalizacjach oraz
dostarczenie wymaganej liczby nowych numerów telefonicznych.
3) Prosimy o uszczegółowienie jak ma być realizowane przełączanie rozmów pomiędzy
lokalizacjami oraz obsługa skrócone wybieranie?
Ad. 3
Przełączanie rozmów pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami powinno działać na zasadzie
transferu połączeń. Obsługa skróconego wybierania polegać miałaby na odpowiedniej
konfiguracji central telefonicznych, tak by wybranie określonego prefiksu – kierowało
połączenie do określonej centrali telefonicznej – a skrócony numer występujący po prefiksie
– powinien kierować na określony numer wewnętrzny w danej lokalizacji.
4) Czy Zamawiający udostępni dokumentację techniczną wewnętrznych sieci telefonicznych
w poszczególnych lokalizacjach przed terminem składania ofert?
Ad. 4
Zamawiający nie dysponuje szczegółową dokumentacją techniczną wewnętrznych sieci
telefonicznych. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ, Zamawiający udostępnił ilości numerów wewnętrznych funkcjonujących
w poszczególnych lokalizacjach. Ponadto w celu uzyskania wszelkich informacji, które
mogą być przydatne do przygotowania oferty, Zamawiający umożliwia wykonawcom
przeprowadzenie wizji lokalnej.
5) Prosimy o uszczegółowienie jak ma być realizowany system indywidualnego blokowania
kierunków?
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Ad. 5
System indywidualnego blokowania kierunków – powinien być realizowany poprzez
konfigurację centrali telefonicznej, dozwalającą lub uniemożliwiającą danemu numerowi
wewnętrznemu realizowanie określonego rodzaju połączeń (tj. lokalne, międzystrefowe,
międzynarodowe, o podwyższonej płatności, do sieci komórkowych).
6) Czy w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia usług drogą kablową
Zamawiający dopuszcza zastosowanie łączy internetowych na bazie radio-dostępowego
systemu szerokopasmowego LMDS działającego w paśmie częstotliwości
licencjonowanych?
Ad. 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie łączy LMDS z uwagi na ich podatność na
zakłócenia wywołane czynnikami atmosferycznymi.
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