Nr sprawy: POZ-AD.271.6.2019
Poznań, dnia 5 czerwca 2019 r.

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1986) udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego
w Poznaniu od uczestnika biorącego udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu ul.

Piwonicka 7-9” (w ramach zadania pn.: „Przeniesienie siedziby Oddziału w Kaliszu na ul. Piwonicką
7-9”).
Pytanie nr 1:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części III wg punktu 6 oferent w zakresie działań ma
uruchomić i sprawdzić działanie całego systemu wraz z poprawnością działania systemu z aparatami
telefonicznymi w ruchu przychodzącym i wychodzącym oraz wewnętrznym.
W związku z faktem ,że przedmiotem zamówienia jest przeniesienie serwera telekomunikacyjnego,
którego aparaty telefoniczne mają być zabudowane na istniejącej sieci strukturalnej w obiekcie przy ul.
Piwonickiej - czy dobrze rozumiemy - , że przedmiotem zamówienia nie jest budowa, przebudowa,
rozbudowa w/w sieci strukturalnej do której mają być podłączone aparaty telefoniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia nie jest budowa, przebudowa, rozbudowa sieci
strukturalnej do której mają być podłączone aparaty telefoniczne.
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający dostarcza i zabezpiecza kable krosowe do szaf strukturalnych, które będą
potrzebne do krosowania numerów na sieci strukturalnej?

Odpowiedź;
W związku z wymianą centrali telefonicznej wraz z okablowaniem krosowym w 2018 r. Zamawiający
dopuszcza wykorzystanie posiadanego okablowania.

Pytanie nr 3:
Czy na dzień montażu tj. 28.06.2019 godzina 15:00 w obiekcie przy ul. Piwonickiej 7-9 będą
zamontowane, sprawne i uruchomione urządzenia ISDN operatora do których ma być podłączona
centrala?

Odpowiedź:
Zgodnie z ustaleniami z obecnym operatorem urządzeń ISDN usługa będzie przeniesiona do nowej
lokalizacji do dnia 28.06.2019 r. do godziny 15:00.

Pytanie nr 4:
Czy oferent ma brać pod uwagę potrzebę przedłużania kabli aparatów telefonicznych w relacji aparat
–gniazdo sieci strukturalnej?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby przedłużania kabli w relacji aparat – gniazdo.

R.R.

