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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na upgrade centrali 
telefonicznej Alcatel wraz ze świadczeniem opieki serwisowej na okres 12 miesięcy" 

 
Dotyczy: zapytań do SIWZ 
Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego:  
Pytanie 1 
„W punktach 7.3.4 i 7.3.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający 
wymaga potwierdzenia kompetencji inżynierów wykonujących przedmiot Zamówienia przez 
przedstawienie certyfikatów ACSE Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise oraz ACSE OmniVista 
wystawionych nie wcześniej niż w 2016 roku. Zwracamy uwagę, że producent określa 
ważność wymienionych certyfikatów na dwa lata co oznacza, że certyfikaty wystawione w 
2016 roku nie potwierdzają posiadanych zdolności i wiedzy do instalacji, konfiguracji i 
zarządzania systemami, będącymi przedmiotem wymaganych prac. W związku z powyższym 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby certyfikaty ACSE Alcatel-Lucent 
OmniPCX Enterprise oraz ACSE OmniVista były aktualne, wystawione nie wcześniej niż w 
czerwcu 2017 roku.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga aby certyfikaty ACSE Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise oraz ACSE 
OmniVista były aktualne, wystawione nie wcześniej niż w czerwcu 2017 roku.  
Zamawiający dokona stosownego sprostowania w SIWZ. 
 
Pytanie 2 
„W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt II ppkt 1, Zamawiający w ramach realizacji zamówienia 
wymaga podniesienie wersji oprogramowania centrali z R9.1 do R12.2. Zwracamy uwagę,  
że obecnie najnowszą stabilną wersją oprogramowania posiadanej przez Zamawiającego 
centrali telefonicznej jest wersja R12.3. Z oczywistych względów najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i funkcjonalności zapewnia oprogramowanie w najnowszej wersji dlatego 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aktualizacji systemu do wersji R12.3” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga aktualizacji systemu do wersji R12.3. Zamawiający dokona 
stosownego sprostowania w SIWZ. 
 
Pytanie 3 
„W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt II ppkt 2 Zamawiający wymaga wymiany redundantnych 
serwerów sterujących. Prosimy o potwierdzenie, że w celu zachowania pełnej 
kompatybilności z posiadaną centralą telefoniczną, Zamawiający wymaga aby serwery te 
były zakupione u producenta i za pośrednictwem jego oficjalnych kanałów sprzedaży.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga aby wymieniane redundantne serwery sterujące były zakupione  
u producenta i za pośrednictwem jego oficjalnych kanałów sprzedaży. 
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