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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika   

Nr sprawy: NOZ – 06 / 13

Dotyczy:  Wymiana  infrastruktury łączności radiowej.
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:   

Pytania:
1. Zamawiający zakłada wykorzystanie do komunikacji z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym posiadanych radiotelefonów
    analogowych GM 360, GM 380, VX 2000, Radmor 3007. Jednocześnie, Zamawiający oczekuje, że wyżej wymienione
    radiotelefony będą podłączone do bram radiowych i wizualizowane na konsoli oraz będą pracowały na zasadzie porównania
    najsilniejszego sygnału radiowego. Dyspozytor odpowie z radiotelefonu, który odebrał najsilniejszy sygnał. Według naszej
    wiedzy, wybierając wariant profesjonalnego systemu porównania  najsilniejszego sygnału radiowego dla radiotelefonów
    analogowych różnych typów i producentów, koszt takiego systemu może być porównywalny a nawet wyższy niż wymiana tych
    radiotelefonów na sprzęt nowej generacji cyfrowo-analogowy (gdzie sygnał RSSI do wykorzystania przez mechanizm głosujący
    w innej formie niż w sprzęcie analogowym). Ponadto w wariancie pozostawienia radiotelefonów analogowych Zamawiający
    poniesie koszt budowy rozwiązania porównania sygnału nadal posiadając radiotelefony analogowe. W związku z powyższym
    wnosimy o dopuszczenie możliwości wymiany radiotelefonów analogowych, które mają służyć do komunikacji z LPR na
    radiotelefony analogowo-cyfrowe. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla Zamawiającego, być może oferta zawierająca to
    rozwiązanie będzie tańsza niż oferta proponująca porównanie sygnału dla radiotelefonów analogowych, ponadto Zamawiający
    zyska gwarancję na nowe radiotelefony, lepszą jakość urządzeń nowej generacji, większą funkcjonalność systemu.
2. Zwracamy się z prośbą o określenie ilości wymaganych licencji w aplikacji na (również pod kątem ewentualnej rozbudowy
    systemu przez Zamawiającego):
    - konsole dyspozytorskie (w tym stanowisko zarządzania i monitoringu pracy systemu),
    - ilość stanowisk dyspozytorskich, na których będzie zainstalowana licencjonowana mapa (w tym stanowisko zarządzania i
       monitoringu pracy systemu),
    - ilość obsługiwanych bezpośrednio przez konsole systemów przemienników,
    - radiotelefonów pracujących w trybie cyfrowym bez GPS,
    - radiotelefonów pracujących w trybie cyfrowym z GPS,

Odpowiedzi:
Ad. 1 Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w piśmie z dnia 07.05.2013 roku w odpowiedziach pod poz. Ad 1.     
Ad. 2 Ilość wymaganych licencji w aplikacji:
          - konsole dyspozytorskie – 9 szt.,
          - stanowiska z licencjonowaną mapą – 2 szt.
          - ilość obsługiwanych przez konsole systemów przemiennikowych – 10 szt.,
          -  ilość radiotelefonów cyfrowych bez GPS – 21 szt.,
          - ilość radiotelefonów cyfrowych z GPS – 88 szt.

                                                                                      ZATWIERDZIŁ
             DYREKTOR

               Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
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