
Treść zapytań wraz z odpowiedziami

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  budowę  Contact
Center  w ramach projektu  pn.:„Budowa i  rozbudowa e-usług w Gminie  Lublin”,
nr:  RPLU.02.01.00-06-0005/16,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020 wpłynęły  zapytania  dotyczące
następujących kwestii:

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem
jest budowa Contact Center w ramach projektu pn.: Budowa i rozbudowa e-usług
w Gminie Lublin, nr: RPLU.02.01.00-06- 0005/16, współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020  prosiłbym
o podanie  unikalnego numeru systemu (Unique System Number),  który  pozwoli
dokładnie zidentyfikować system i jego konfigurację u producenta. 

2.  W  celu  przygotowania  dla  Zamawiającego  kompleksowej,  rzeczowej
i  zweryfikowanej  oferty  zwracam  się  z  prośbą  o  udostępnienie  numerów
systemowych  zarówno  dla  systemu  głównego  HiPath  jak  i  towarzyszących
modułów.  Dopiero  analiza  systemu  w  oparciu  o  numery  systemowe  umożliwi
przedstawienie  prawidłowo  skalkulowanej,  korzystnej  cenowo  i  poprawnej
merytorycznie oferty.  Prosiłbym o podanie numerów dla:  -  HiPath 4000 V6, jako
system  główny  (przykład:  L31906Q1676X)  -  OpenScape  Voice  V6  -  Aplikacja
OpenScape UC - OpenScape Xpressions V7.

Odpowiedź ad. 1 i 2:
Zamawiający  informuje,  że  udostępnienie  numerów  systemowych  poszczególnych
modułów systemów nie jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
Ponadto  ze  względu  na  bezpieczeństwo  systemów  telekomunikacyjnych  Urzędu
Miasta  Lublin  podawanie  unikatowych numerów systemów telekomunikacyjnych nie
jest wskazane z uwagi na potencjalną możliwość wykorzystania i przetwarzania tych
numerów przez podmioty nieuprawnione.
Jednocześnie Zamawiający informuje,  że numery te  (jako informacja poufna)  mogą
zostać udostępnione (jedynie na żądanie ich udostępnienia) wyłonionemu Wykonawcy
dopiero  po  zawarciu  z  Zamawiającym  umowy,  zawierającej  stosowne  klauzule
poufności.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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