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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. Dot. zał. nr 1. pkt. 2. Co Zamawiający rozumie poprzez „bramy radiowe”?. Biorąc pod uwagę, że system powinien pracować
    również w simpleksie z nasłuchem i nadawaniem na kanale K 39 w trybie analogowym prosimy o potwierdzenie, że w
    lokalizacjach gdzie będą zainstalowane stacje retransmisyjne (połączone i sterowane bezpośrednio z radioserwera i konsol bez 
    udziału radiotelefonów) powinny być również zainstalowane zdalnie sterowane radiotelefony pracujące w trybie simplex
    umożliwiające odbiór i nadawanie na kanale K 39 a „bramy radiowe” to interfejsy  hardwarowo-softwarowe (na platformie
    komputerowej) umożliwiające podłączenie zdalnych radiotelefonów do sieci LAN a tym samym umożliwią ich wizualizację na
    konsolach. Ponadto zastosowanie tych radiotelefonów umożliwi pracę w trybie analogowym lub cyfrowym na dotychczasowych
    częstotliwościach w okresie przejściowym.
2. Dot. zał. nr 1. pkt. 4. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj połączenia jest wymagany przez Zamawiającego. Za pomocą
    jakiego medium/złącza. Czy chodzi o połączenie radioserwera bezpośrednio z systemem przemienników zlinkowanych przez IP
    pracujących w trybie cyfrowym.?.
3. Dot. zał. nr 1. pkt. 4. Czy Zamawiający ma na myśli sygnalizację przychodzącego połączenia na tym samym kanale radiowym na
    którym trwa aktywna rozmowa?.
4. Dot. zał. nr 1. Czy Zamawiający wymaga , aby konsole dyspozytorskie działały w oparciu o połączenie IP bezpośrednio do
   przemienników działających w trybie cyfrowym, a za pośrednictwem radiotelefonów zdalnych zainstalowanych w lokalizacjach
   przemienników możliwa była komunikacja przez przemienniki w trybie analogowym i mieszanym (w okresie przejściowym pracy
   systemu przed przejściem w tryb pracy cyfrowej) ?.
5. Dot. zał. nr 1 pkt. 41 stacje retransmisyjne. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jaki odstęp kanałowy dla stacji
    retransmisyjnych przewiduje Zamawiający, dla jakiego odstępu kanałowego powinny być skalkulowane i dostarczone dupleksery
    do instalacji retransmisyjnej ?.
6. Prosimy o wskazanie czy do montażu radiotelefonów bazowych i przewoźnych Wykonawca powinien przewidzieć wymianę
    anten bazowych i przewoźnych?. Ile sztuk zasilaczy buforowych z akumulatorem należy dostarczyć w ramach zadania ?.        
7. Dot. zał. nr 1. pkt. 2.1 w opisie przedmiotu zamówienia jest „Aplikacja uruchamiana na terminalu dyspozytora z ekranem
   dotykowym DGT model 5810-10”. Czy Zamawiający dopuszcza terminal dyspozytora z ekranem dotykowym innego
    producenta ?.
8.  Dot. zał. nr 1. pkt. 7 Czym jest i jaką funkcję pełnić ma „system zabezpieczeń Łączności” ?. Czy chodzi o opisaną w pkt. 4 stację
     retransmisyjną?.
9. Dot. zał. nr 1. pkt. 2 ppkt. 1Czy Zamawiający zapewni terminale dyspozytora  DGT 5810-10, czy ma je dostarczyć Wykonawca?.
10. Zamawiający informuje, że urządzenia nadawczo-odbiorcze mogą być oparte na posiadanych radiotelefonach Motorola DM
      3601. Z opisu wymagań wynika, że Zamawiający jest zdecydowany na zakup systemu produkcji firmy  Motorola, wykluczając
      z udziału Wykonawców, którzy oferują inne rozwiązania. Czy Zamawiający mógłby opisać oczekiwane funkcjonalności,
      zamiast szczegółowych parametrów/. Czy – o ile Zamawiający zmieniłby zapisy dotyczące parametrów technicznych na inne,
      umożliwiające udział w postępowaniu Wykonawców, oferujących inne systemy, niż dystrybutorzy Motoroli – Zamawiający
      dopuści wymianę posiadanych radiotelefonów na inne, zgodne z systemem innym, niż produkcji firmy Motorola?.
11. Czy Zamawiający dopuści zmianę opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby umożliwić udział w postępowaniu innych
      Wykonawców, nie tylko dystrybutorów urządzeń firmy Motorola?.
12. Czy Zamawiający dopuści zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby był on powiązany z opisem przedmiotu
       umowy na budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
       Medycznego (SWD PRM), bez ponoszenia ewentualnego ryzyka ponownej modernizacji systemu łączności (a tym samym
        ponownego wydania środków) przy wdrażaniu SWD, na dostosowanie systemu do wymogów stawianych przez Centrum
        Projektów Informatycznych?   
 Odpowiedzi:
Ad. 1 Zamawiający przewiduje pozostawienie w systemie posiadanych przez siebie radiotelefonów analogowych: Motorola 
          GM 360, Motorola GM 380, Vertex VX 2000, Radmor 3007, które mają służyć do komunikacji z Lotniczym Pogotowiem
          Ratunkowym. Radiotelefony te zlokalizowane są w miejscach gdzie instalowane będą stacje retransmisyjne budowanego
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          systemu cyfrowego. Radiotelefony te należy podłączyć do budowanego systemu poprzez dostarczone przez Oferenta 
          interfejsy  hardwarowo-softwarowe – bramy radiowe. Z dostarczonych konsol dyspozytorskich powinna istnieć możliwość
           nadawania, odbioru i zmiany kanału na każdym z tych radiotelefonów. Zamawiający nie dopuszcza wymiany posiadanych 
          radiotelefonów analogowych na inne typy/modele.
Ad.2 Zamawiający wymaga podłączenia po sieci IP do radioserwera - 10 zlinkowanych przemienników budowanego
          wielkoobszarowego systemu cyfrowego, natomiast system ma mieć możliwość zlinkowania minimum 15 przemienników.
Ad.3 Zamawiający wymaga ażeby konsola dyspozytorska umożliwiała odbiór sygnalizacji o przychodzącym połączeniu zarówno
          cyfrowym (poprzez sieć zlinkowanych przemienników) lub analogowym (poprzez radiotelefony analogowe) na wolnym
          kanale logicznym/ radiotelefonie w momencie gdy dyspozytor prowadzi korespondencję (RX/TX) na innym kanale
           logicznym/radiotelefonie.
Ad.4 Zamawiający wymaga ażeby konsole dyspozytroskie / radioserwer budowanego systemu cyfrowego były podłączone
          bezpośrednio do przemienników po interfejsie IP bez pośrednictwa zewnętrznych radiotelefonów (RX/TX: dane i audio).
          Zamawiający na etapie niniejszego postępowania nie przewiduje pracy przemienników w trybie analogowym lub mieszanym.
          Jednakże oferowane przemienniki powinny bez dodatkowych licencji i zmian hardwarowych oferować również pracę w
           trybie analogowym i mieszanym. 
Ad 5 Zamawiający potwierdza minimalny odstęp dupleksowy dla duplekserów – 3 Mhz.  
Ad 6 Instalacje antenowe mają być wykonane dla stacji retransmisyjnych oraz radiotelefonów służących do komunikacji z
          Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Radiotelefony bazowe i przewoźne będą wykorzystywały obecne instalację antenowe
           w lokalizacjach i ambulansach. Ilość stacji bazowych, do których należy dostarczyć zasilacze buforowe została wskazana w
           poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ. 
Ad 7 Terminale dyspozytorskie nie stanowią przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada terminale DGT model 5810-10  i nie
          dopuszcza terminala innego producenta.
Ad 8 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.
Ad 9 Zamawiający posiada terminale DGT model 5810-10.
Ad 10 Urządzenia nadawczo-odbiorcze w całym systemie muszą być jednego producenta. Zamawiający dopuszcza wymianę
            posiadanych radiotelefonów na inne, zgodne z systemem innym, niż produkcji firmy Motorola. 
Ad 11 Zamawiający nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 12 Zamawiający nie dopuści zmian w opisie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby był on powiązany z opisem przedmiotu
            umowy na budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
            Medycznego (SWD PRM), ponieważ budowa SWD PRM nie leży w gestii Zamawiającego.
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.
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.
Ad.20 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ
załącznik nr 2 do umowy 

..................................
pieczęć Wykonawcy
Nr sprawy: NOZ – 06  / 13 

FORMULARZ CENOWY   
Oferujemy wykonanie wymiany infrastruktury łączności radiowej za kwotę: 
  
L.p Nazwa sprzętu j.m ilość  na 

rok
Cena
jedn. netto

Stawka 
VAT

Wartość 
netto (4x5)

Wartość 
brutto(6x7)

1                                 2 3 4 5 6 7 8

I LUBLIN



1. Radioserwer szt. 1
2. Stanowisko zarządzania szt. 1
3. Stacja retransmisyjna szt 4
4. Radiotelefon bazowy szt 11
5. Radiotelefon bazowy-przewoźny szt 30
6. Radiotelefon noszony szt 28
7. System zabezpieczenia łączności szt 1
RAZEM poz. I
II LUBARTÓW
1. Stacja retransmisyjna szt. 2
2. Radiotelefon bazowy szt. 3
3. Radiotelefon bazowy-przewoźny szt 4
4. Radiotelefon noszony szt. 4
RAZEM poz. II
III BEŁŻYCE
1. Stacja retransmisyjna szt. 1
2. Radiotelefon bazowy szt. 1
3. Radiotelefon bazowy-przewoźny szt. 2
4. Radiotelefon noszony szt. 2
RAZEM poz. III
IV PUŁAWY
1. Stacja retransmisyjna szt. 1
2. Radiotelefon bazowy szt. 4
3. Radiotelefon bazowy-przewoźny szt 5
4. Radiotelefon noszony szt. 5
RAZEM poz. IV
V OPOLE LUBELSKIE
1. Stacja retransmisyjna szt. 1
2. Radiotelefon bazowy szt. 1
3. Radiotelefon bazowy-przewoźny szt 3
4. Radiotelefon noszony szt. 2
RAZEM poz. V
VI BYCHAWA
1. Stacja retransmisyjna szt. 1
2. Radiotelefon bazowy szt. 1
3. Radiotelefon bazowy-przewoźny szt 2
4. Radiotelefon noszony szt. 1
RAZEM poz. VI
RAZEM  W zam (suma poz.od I do VI)

Wartość brutto zamówienia (suma poz.od I do VI) - W zam.: 



Wartość brutto: .............................zł (słownie: …............................................................00/100 zł) 
Wartość netto: ...............................zł (słownie: …............................................................00/100 zł) 
Podatek VAT : ...............................zł (słownie: …............................................................00/100 zł)

...........................dnia.......................                          ......................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

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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