
                         
 

 

         Warszawa dnia 09.08.2016 r. 

 
Informacja o złożonym zapytaniu 

dotyczącym zapisów w Zapytaniu ofertowym na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu 
do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej 
centralki telefonicznej VPABX oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez 

Zamawiającego 
 

 

Pytanie 1: 

„ 1. Ze względu na konieczność licencjonowania poniższych pozycji proszę o określenie 

maksymalnej ilości dla Opis Przedmiotu Zamówienia - zakres: 

21 b – grup call pickup 

21 c – maksymalna ilość osób w pokoju konferencyjnym (powyżej 3 osób) 

21 d - maksymalna ilość numerów telefonicznych 

21 f – co Zamawiajacy rozumie przez zapowieź głosową, gdzie ona ma się pojawiać 

21 g – ile skrzynek głosowych czy 1 wspólna dla wszystkich użytkowników 

21 h – proszę o określenie liczby wskaźnika zajętości 

21 i – czy funkcja ACD ma być aktywan dla Agentów czy dla Nadzorcy – prośba o określenie 

liczby 

21 j – prośba o określenie ilości drzewek IVR, 

21 k – prośba o określenie liczby agentów i liczby nadzorców. Dla ilu użytkowników ma być 

umożliwiona funkcja nagrywania? 

21 l – czy zapowiedź słowna ma być cześćią IVR? Jeśli nie to w którym miejscu ma się 

pojawić?” 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga co najmniej 70 grup call pickup. 

 Zamawiający wymaga na pokoi na co najmniej 10 uczestników konferencji. 

 Zamawiający wymaga utrzymania 300 numerów miejskich wymienionych w tabeli nr 1  

w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz 

numerów  22 460 40 80 i  801 04 40 80. Więcej numerów Zamawiający nie zamawia. 

 Przez „zapowiedź głosową” Zamawiający rozumie nagranie głosowe odegrane przed 

kolejnym krokiem w drzewie IVR lub przekierowaniem na skrzynkę głosową 

 Zamawiający wymaga Skrzynki głosowej dla każdego numeru. 

 Zamawiający wymaga możliwości ustawienia dla każdego użytkownika co najmniej 21 

wskaźników zajętości innych użytkowników. 

 Funkcja ACD ma być aktywna przynajmniej dla agentów. 

 Zamawiający wymaga utworzenia co najmniej 50 drzewek IVR 

 Zamawiający wymaga aby każdy użytkownik centrali mógł być agentem w Call Center 

 Zamawiający wymaga aby funkcja nagrywania ma być możliwa dla wszystkich 

użytkowników centrali. 

 Zapowiedź słowna ma być częścią IVR oraz odegrana przed przekierowaniem  

na skrzynkę głosową. 

 



                         
 

Pytanie 2: 

„Pkt 11.b OPZ - Czy Zamawiający dopuszcza eksport billingów w formacie CSV?” 

Odpowiedź: 

Tak zamawiający dopuszcza eksport bilingów w formacie CSV. 

 

Pytanie 3: 

„Czy Zamawiający dopuszcza uzależnienie wysokości kary umownej wskazanej w § 6 

ust. 1 od wysokości miesięcznego abonamentu, zamiast od wartości netto umowy? 

Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej wskazanej 

w § 6 ust. 1 przez zmniejszenie jej wysokości do 0,5%?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 4: 

„Czy Zamawiający dopuszcza obliczanie kary umownej z § 6 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia usunięcia awarii, zamiast za każdą godzinę opóźnienia?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 5: 

„Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień § 6 Umowy, tak by zawierał 

również ust. 5a o następującej treści: „5a. Całkowita suma kar umownych 

naliczonych Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości umowy 

netto.”” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 6: 

„Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień § 6 Umowy, tak by zawierał 

również ust.  5b o następującej treści: 

 

„5b Kary umowne nie będą naliczane w przypadku: 

a) siły wyższej; 

b) z winy Zamawiającego lub jego kontrahentów,  

c) planowanej konserwacji, 

d) opóźnieni w usunięciu awarii wynikłych z faktu, że Zamawiający nie udostępnił 

Wykonawcy lub jego podwykonawcom pomieszczeń własnych lub należących do osób 

trzecich,  

e) braku zasilania urządzeń, za które winy nie ponosi Wykonawca , 

f) przyczyn leżących po stronie sprzętu, okablowania lub sieci Zamawiającego, nie 

objętych usługą, a także warunków środowiskowych w siedzibie Zamawiającego tj. 

zasilanie elektryczne, klimat lub właściwości budynków lub pomieszczeń.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis. 

 

 

 



                         
 

Pytanie 7: 

"Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w par. 4 pkt. 5 zał. Nr 3 „W terminie 

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dostawa zostanie 

zakończona”?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis. 

 

Pytanie 8: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wartości 

2% wynagrodzenia miesięcznego?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie 9: 

„W punkcie 21 k Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 znajduje się 

wymaganie dotyczące „k) usługi Call Center ze stanowiskiem Agenta i Nadzorcy z opcją 

nagrywania połączeń”. Proszę o informację co dokładnie Zamawiający rozumie przez taką 

funkcjonalność? Co ma umożliwiać usługa Call Center? W opublikowanym OPZ brak jest 

dokładnych informacji o funkcjonalnościach tejże usługi oraz nie sprecyzowane zostały np. 

ilości wymaganych agentów, funkcji nadzorcy, pojemności systemu nagrywania itp.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby Usługa  Call  Center  umożliwiał  zaawansowaną  konfigurację  

kolejek  połączeń  oczekujących oraz raportowanie  pracy  konsultantów.  

Klient dzwoniący na numer usługi Call Center w trafia do kolejki .W momencie,  kiedy  

przyjdzie  jego  kolej,  zostanie  połączony  z konsultantem  wybranym według  

skonfigurowanej w usłudze strategii (np.  pierwszy  wolny, najmniej obciążony, losowy, 

wszyscy jednocześnie). Jeżeli konsultant nie odbierze połączenia w danym - wcześniej 

określonym czasie połączenie  zostanie automatycznie przekierowane do kolejnego 

konsultanta oczekującego na połączenie. 

Zamawiający wymaga aby każdy użytkownik centrali mógł być agentem w Call Center 

Funkcja nadzorcy musi zapewniać następujące możliwości: 

 Podgląd i możliwość zmiany  status agentów w kolejkach  

 Podgląd kolejki – liczba połączeń trwający i oczekujących 

 Podgląd liczby połączeń odebranych i nieodebranych w bieżącym dniu  

Zamawiający wymaga aby funkcja nagrywania zapewniała co najmniej 1GB  przestrzeni 

dyskowej na nagrania. 

 

Pytanie 10: 

„W punkcie 25  Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 znajduje się 

wymaganie dotyczące „25. W ramach usługi Wykonawca uruchomi Zamawiającemu 

dedykowaną usługę telekomunikacyjną Fax Server„. Proszę i informację co rozumie 

Zamawiający pod pojęciem dedykowany? Czy ma to być osobny serwer do obsługi faxów od 

wirtualnej centralki? Czy też ma to być serwer w zasobach operatora dedykowany tylko dla 

usług dla Zamawiającego?” 

Odpowiedź: 

Serwer w zasobach operatora dedykowany tylko dla usług dla Zamawiającego. 



                         
 

Pytanie 11: 
W związku z niejasnościami w Opisie przedmiotu zamówienia i koniecznością dokonania 

analizy dostępnych rozwiązań po uzyskaniu od Zamawiającego dodatkowych informacji 

składamy wniosek o przedłużenie terminu składania ofert do 19.08.2016r. Rozwiązanie, które 

zamierza zbudować Zamawiający jest rozwiązaniem specyficznym i wymaga od Wykonawców 

chcących ubiegać się o zamówienie przeprowadzenia wielu czynności związanych z analizą 

wymagań i doborem odpowiedniego rozwiązania, co pociąga za sobą również konieczność 

przeprowadzenia szeregu konsultacji z potencjalnymi dostawcami rozwiązań spełniających 

wymagania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu na składanie ofert. 
 


