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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 
(uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 07.05.2013 r.):   

Pytania:

13. Dot. zał. nr 1. pkt. 2 ppkt 2.1 znajduje się zapis dotyczący wymogu uruchomienia aplikaccji na terminalu dyspozytora z ekranem
      dotykowym DGT model 5810-10 będącym w posiadaniu  Zamawiającego. Jednocześnie w ppkt. 20 pkt.2 wymaga się
      wyświetlenia mapy na drugim monitorze. Czy oznacza to konieczność rozbudowy terminalu dyspozytora z ekranem
      dotykowym DGT o drugo monitor i czy powinien on być przedmiotem dostawy?.
14. Dot. zał. nr 1. pkt. 2 ppkt 2.11 znajduje się zapis „Dyspozytor musi mieć możliwość wybrania stacji za pomocą, której będzie
      prowadził korespondencję radiową”. W innym miejscu wymaga się korzystania z automatycznego roamingu przez radotelefony.
       Jaka powinna być struktura sieci przemienników w świetle powyższych zapisów?. Czy przemienniki mają pracować w trybie
      wielkoobszarowym, czy każdy z przemienników ma być uruchamiany indywidualnie?.
15. Dot. zał. nr 1. pkt. 2 ppkt 2.11 znajduje się zapis „Musi istnieć możliwość wyboru trybu  nadawania: analogowy lub cyfrowy”.
      Wcześniej zapisano: System ma mieć możliwość pracy z wykorzystaniem infrastruktury – przemienników połączonych siecią IP
      sterowanych bezpośrednio z konsol dyspozytorskich bez pośrednictwa radiotelefonu. Jak to rozumieć, kiedy  sterowanie
      przemiennikami poprzez sieć IP jest możliwe tylko w trybie cyfrowym. Nie jest natomiast wspierane w trybie analogowym i
      mieszanym?.
16. Dot. zał. nr 1. pkt. 2 ppkt 2.13 znajduje się zapis „Musi istnieć możliwość wyłączenia nasłuchu z  dowolnego radiotelefonu
      dołączonego do systemu”. O jaki sposób „dołączenia do systemu” chodzi?. Czy mowa tu o radiotelefonie abonenckim –
      stacjonarnym, przewoźnym lub noszonym, czy o radiotelefonie sterowanym, stanowiącym część infrastruktury sieci?. 
17. Dot. zał. nr 1. pkt. 5 zapisano „Cyfrowe radiotelefony bazowe i przewoźne – 67 szt.” Z dalszych  zapisów tej tabeli oraz z
      załącznika nr 2 doSIWZ Formularza Cenowego, nie wynika podział radiotelefonów na bazowe i przewoźne. Jaka część z 67 szt.
      radiotelefonów będzie wykorzystywana jako bazowe, a jaka w charakterze radotelefonów przewoźnych?. 
18. Dot. zał. nr 1. pkt. 5, w zapisach dotyczących ukompletowania radiotelefonów nie wymieniono ani anten stacjonarnych, ani
      przewoźnych zintegrowanych lub oddzielnie VHF + GPS. Czy dostawa w/w anten jest przedmiotem niniejszego postępowania?.
19. Dot. zał. nr 1. pkt. 7, zapisano „Zdalnie sterowana (1 para) cyfrowa stacja bazowa zgodna z całym systemem”. Prosimy o
      rozwinięcie opisu funkcjonalnego oczekiwanego przez Zamawiającego rozwiązania.

 Odpowiedzi:

Ad.13 Poprzez wyświetlenie mapy na drugim monitorze Zamawiający rozumie możliwość  wyświetlenia mapy na dodatkowym
           monitorze jednego stanowiska dyspozytorskiego, który jest przedmiotem dostawy.
Ad.14 Stacje retransmisyjne mają pracować w trybie wielkoobszarowym. Roaming dotyczy radiotelefonów przewoźnych i
            przenośnych, co oznacza że z radiotelefonem wprowadzonym do systemu dyspozytor może nawiązać kontakt niezależnie od
            lokalizacji stacji retransmisyjnej w zasięgu której znajduje się radiotelefon.
Ad.15 Przez możliwość wyboru trybu nadawania: analogowy lub cyfrowy Zamawiający rozumie wybór pomiędzy pracą cyfrową
           stacji retransmisyjnej, a dodatkowym radiotelefonem analogowym.
Ad.16 Poprzez wyłączenie nasłuchu Zamawiający rozumie możliwość wyłączenia radiotelefonu z systemu (np. w przypadku
           kradzieży). Funkcja ta ma blokować możliwość nadawania i  odbioru na wyłączanym radiotelefonie.
Ad.17 Informacja o ilości radiotelefonów bazowych i przewoźnych została wskazana w poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ.
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Ad.18 Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż instalacji antenowych dla stacji retransmisyjnych oraz radiotelefonów
           służących do komunikacji z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Radiotelefony bazowe i przewoźne będą wykorzystywały
           obecne instalacje antenowe w lokalizacjach i ambulansach. Zamawiający nie posiada w ambulansach instalacji antenowych
            GPS.
Ad.19 System zabezpieczenia łączności ma pełnić funkcję utrzymania łączności z Zespołami  Ratownictwa Medycznego w
           przypadku utraty komunikacji ze stacją retransmisyjną poprzez łącze IP. W przypadku braku możliwości połączenia ze stacją
            retransmisyjną poprzez łącze teleinformatyczne (protokół IP) dyspozytor musi mieć możliwość komunikacji z Zespołami
           Ratownictwa Medycznego w rejonie danej stacji retransmisyjnej.

W związku z licznymi pytaniami  wpływającymi  do Zamawiającego od Wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert to 24. 05. 2013 rok, godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

  ZATWIERDZIŁ
             DYREKTOR

   Zdzisław Kulesza
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