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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. W treści SIWZ w p. 4.1.2.1. pojawia się zapis „Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia
    radiowego na dodatkowe częstotliwości niezbędne do funkcjonowania modernizowanego systemu”. Jakimi „wolnymi”
    częstotliwościami dysponuje Zamawiający w poszczególnych lokalizacjach ?. 
    Czy wspomniane dodatkowe częstotliwości mają pochodzić z tego samego pasma co „wolne”, przyznane już częstotliwości ?.
2. W załącznikach Nr 5 i 5A do SIWZ znajduje się zapis „Dokonanie przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego testowego
    uruchomienia systemu na ogólnodostępnych częstotliwościach”. Jakie ogólnodostępne częstotliwości leżące w paśmie pracy
    dostarczanego sprzętu  (w tym filtrów dupleksowych) ma na myśli Zamawiający ?.
3. Prosimy o potwierdzenie ilości konsol dyspozytorskich, które mają być wyposażone w drugi monitor przeznaczony do
    wyświetlania mapy.
4. Prosimy o podanie lokalizacji poszczególnych stanowisk dyspozytorskich .
5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien dostarczyć anteny GPS do radiotelefonów przewoźnych wymienionych w
     załączniku Nr 1do SIWZ, w tabeli 5 oraz dokonać instalacji tych anten w ambulansach.

Odpowiedzi:
Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje „wolnymi” częstotliwościami w poszczególnych lokalizacjach. Dodatkowe częstotliwości
           niezbędne do funkcjonowania modernizowanego systemu mają pochodzić z pasma VHF.  
Ad. 2. Testowe uruchomienie systemu zostanie przeprowadzone na częstotliwości radiowej z puli Zamawiającego. Testowanie
           zasięgu stacji retransmisyjnych odbędzie się poprzez uruchomienie stacji retransmisyjnych w trybie simplex jako stacji
           bazowych. Testowanie funkcjonalności odbędzie się lokalnie na częstotliwościach Zamawiającego.
Ad. 3. Dodatkowy monitor przeznaczony do wyświetlenia mapy ma być dostarczony do jednej konsoli dyspozytorskiej.
Ad. 4. Lokalizacja stanowisk dyspozytorskich :      
           Stanowisko 1 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
           Stanowisko 2 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
           Stanowisko 3 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
           Stanowisko 4 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
           Stanowisko 5 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
           Stanowisko szkoleniowe 1 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
           Stanowisko szkoleniowe 2 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
           Stanowisko szkoleniowe 3 – Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
Ad. 5. Zamawiający posiada w ambulansach instalacje antenowe tylko dla radiotelefonu przewoźnego. Pozostałe niezbędne
           instalacje powinien dostarczyć i wykonać Wykonawca.

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 ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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