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Dotyczy: 

„Wdrożenie  telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych na 
bazie centrali telefonicznej z modułami VoIP zainstalowanej w Urzędzie 
Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz aparatów abonenckich 
zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych gminy.” 
  W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję: 

 

 

Pytanie Nr1: 

    Czy centrala po dostarczeniu i wyposażeniu w wymagane karty i licencje : 

1. Karta 4 linii wewnętrznych analogowych – 4 szt. 

2. Karta na 4 linie ISDN BRA (2B+D) – 1 szt. 

3. Karty na 2 linie miejskie analogowe – 1 szt. 

4. Licencja na 2 kanały VoIP, (zawierająca licencję na porty miejskie VoIP) – 

5szt. 

5. Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP – 4 szt. 

6. Telefon IP VoIP– 8 sztuk. 

7. Licencje (jeśli potrzebne) do związanych lub wymaganych użytkowników, 

usług. 

8. Oprogramowania – wg. potrzeb  powinna mieć możliwość w ramach tej samej 

obudowy umożliwiać w przyszłości konfigurację i doposażenie ? 

1. Do 14 linii miejskich analogowych 

2. Do 16 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie 

3. Do 1 łącza ISDN PRA (30B+D) 

4. Do 28 analogowych linii wewnętrznych 

5. Do 12 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW) 

6. Do 10 kanałów VoIP 

7. Do 4 portów GSM 

8. Nagrywanie rozmów 
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Odpowiedź: 

Tak Zamawiający w przyszłości umożliwia konfigurację i doposażenie. 

 

Pytanie Nr 2: 

Czy centrala ma być zainstalowana do istniejącej sieci telekomunikacyjnej w 

budynku ( np. pomieszczenie serwerowni ) czy potrzebne będą prace 

instalacyjne ? Jeżeli tak to w jakim zakresie ? 

 

Odpowiedź: 

Centrala będzie zainstalowana do istniejącej sieci telekomunikacyjnej w 

budynku. Zamawiający w zapytaniu nie przewiduje prac instalacyjnych. 

 

Pytanie Nr.3: 

Czy zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji na wszelkie prace instalacyjne i 

dostarczone urządzenia ( centrala, aparaty )  i czy jest to warunek , który należy 

spełnić ? Czy w przypadku zaproponowania gwarancji 4 letniej oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona ? 

 

Odpowiedź: 

Wymagamy  5-letniej gwarancji jako warunku spełnienia wymagań 

Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z poważaniem 
Wójt Jerzy Jaroń 

  
  

 
  


