BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 12.10.2018r.
CBA/F-WZP/2539/2018
Egz. pojedynczy

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup
telefonów IP”– nr sprawy: 44>PU/2018/KK

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9,
00-583 Warszawa, w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści SIWZ, które
wpłynęły w dniach 09 – 10.10.2018r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),
udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ.
Pytanie nr 1:
W załączniku nr 4a OPZ jest wymagane dostarczenie przystawki do telefonu o PN IP CPCKEM-W=. Przystawka ta nie jest sprzedawana przez producenta (firmę Cisco) od 2016
roku.
Dopuszczają Państwo równoważnik spełniający takie same parametry. Jednak zamiennik
produkowany przez Cisco o PN CP-BEKEM=, który spełnia wymagania równoważności, jest
wycofywany przez producenta i będzie dostępny w sprzedaży tylko do 5 grudnia 2018 roku.
Oznacza to brak możliwości złożenia oferty w umowie ramowej na okres 12 miesięcy w
oparciu o to urządzenie.
Z tego względu wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne przystawki PN CP8800-V-KEM=, która posiada 14 fizycznych przycisków z możliwością monitorowania stanu
28 linii odpowiednim kolorem podświetlenia przycisków.
Jednocześnie informujemy, że przystawka o PN CP-8800-V-KEM=, wymaga Cisco Unified
Communications Manager w wersji minimum: 10.5(2).
Pytanie nr 2:
W załączniku nr 4a OPZ jest wymagane dostarczenie przystawki do telefonu IP CP-CKEMW=. Przystawka ta nie jest sprzedawana przez producenta od 2016 roku.
Jej zamiennik CP-BEKEM=, który spełnia przedstawione wymagania, jest wycofywany przez
producenta i będzie dostępny do 5 grudnia 2018 roku. Najnowsza przystawka to CP-8800-VKEM=, która posiada 14 fizycznych przycisków z możliwością monitorowania stanu 28 linii
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odpowiednim kolorem podświetlenia przycisków. Nowa przystawka wymaga Cisco Unified
Communications Manager w wersji minimum: 10.5(2). Czy w związku z powyższym
Zamawiający dopuści zmianę wymagania na mniejszą ilość przycisków fizycznych na 14 w
przystawce do telefonu ip? Jeśli tak proszę o potwierdzenie wersji Cisco Unified
Communications Managera.
Pytanie nr 3:
Czy zamawiający może potwierdzić czy w części I zamówienie oczekuje okresu
gwarancyjnego minimum 36 miesięcy, maksimum 60, natomiast w części II zamówienia
minimum 12 miesięcy, maksimum 60.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ w sposób następujący: Okres gwarancji na przedmiot
zamówienia na część nr 1 i część nr 2 wynosi minimum 36 miesięcy a maksimum 60.
Jest to gwarancja oferowana przez Wykonawcę składającego ofertę.
Natomiast usługa gwarancji i asysty technicznej świadczonej przez producenta sprzętu na
część nr 1 winna obejmować okres jednego roku.

Pytanie nr 4:
W dokumencie SIWZ na część nr 1 znajduje się opis urządzenia, jak poniżej:

Uprzejmie informuję, że sprzedaż modelu telefonu CP-9951-CLCAMK9 przez Cisco
zakończyła się w dniu 05.06.2016. W Cisco dostępne są modele tych telefonów, ale tylko w
wersji „remanufactured” – nie są więc to telefony fabrycznie nowe. Informacja na ten temat
dostępna jest na stronie:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phones9900-series/eos-eol-notice-c51-736488.html
Uprzejma prośba o informację, czy Zamawiający podtrzymuje chęć zakupu telefonów CP9951-CLCAMK9 w wersji „remanufactured”, czy tylko i wyłącznie równoważnych do tego
modelu.
W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający modyfikuje:
- załącznik nr 4a do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” na część nr 1,
- załącznik nr 4b do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” na część nr 2,
- załącznik nr 6a do SIWZ – „Projekt umowy wykonawczej” na część 1.
- załącznik nr 6b do SIWZ – „Projekt umowy wykonawczej” na część 2.
Powyższe zmodyfikowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Dyrektor
Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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