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Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na 

świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center 
oraz udostępniania i utrzymania sprzętu. 

 

Pytanie 1 

Odnośnie: - „...liczba Użytkowników o poszczególnych rolach, dla których należy świadczyć Usługi 

będzie wynosiła: ... d. pracownik sekretariatu - 1 osoba, e. pracownik biurowy/zarząd - 3 osoby”. 

Jaką rolę z punku widzenia call center miałby pełnić sekretariat czy pracownik biurowy? Jakie licencje 

call center należałoby by przewidzieć dla tych stanowisk? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający wyjaśnia, iż podana liczba 12 użytkowników obejmuje wszystkie osoby (na dzień 

podpisania umowy), które będą korzystały z systemu.  

Wykonawca powinien wycenić licencje dostępowe do systemu w zależności od podanych ról wg 

specyfikacji jak w Załączniku nr 1 do SIWZ – SOPZ, rozdział 1 pkt 4: konsultant contact center – 6 

osób, superwizor contact center – 1 osoba, administrator contact center – 1 osoba, pracownik 

sekretariatu – 1 osoba, pracownik biurowy/zarząd – 3 osoby. 

Użytkownik biurowy, pracownik sekretariatu będzie korzystał tylko z funkcjonalności systemu z 

zakresie odbierania i wykonywania połączeń oraz ich przełączania itd. Nie będzie częścią zespołu 

konsultantów.   

 

Pytanie 2 

Odnośnie: - „..przeprowadzi analizę potrzeb Zamawiającego, sporządzi dokument wynikający z analizy 

i stanowiący podstawę do dalszych prac przygotowawczych dla Systemu. Dokument będzie podlegał 

akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem dalszych prac. Wykonawca przedstawi w terminie 

do 5 dni roboczych dni od zawarcia Umowy wyniki…” 

Prośba o przedstawienie dokładnych wytycznych i wymagań co do zakresu tej analizy. Prośba również 

o wydłużenie czasu na przeprowadzenie tej analizy minimum do 20 dni lub więcej - w zależności od 

wymagań, o które było wcześniejsze pytanie. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający wyjaśnia, iż analiza ma na celu zapoznanie się w wymaganiami Zamawiającego co do 

organizacji ruchu połączeń, budowy IVR, konfiguracji aplikacji dla konsultantów, zakresu raportowania 

itd. w celu wdrożenia tych ustaleń w trakcie przygotowania systemu, zgodnie z zapisami w Załączniku 

1 do SIWZ – SOPZ, rozdział III. 

Zamawiający utrzymuje wymagany termin 5 dni roboczych na przygotowanie analizy.  

 

Pytanie 3 

Odnośnie: „..Warunki SLA, zasady zgłaszania i obniżenie wynagrodzenia... Monitoring proaktywny 

Systemu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu...” 

Prośba o przedstawienie dokładnych wytycznych i wymagań co do zakresu wymaganego monitoringu 

proaktywnego. Jakie działania proaktywne miałby wykonawca wykonywać? 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający wyjaśnia, iż celem działań proaktywnych jest zapewnienie ciągłości działania systemu. 

Jednym z elementów jest monitoring celem jest wykrywanie potencjalnych awarii sprzętu, baz danych 

lub samego systemu przed ich wystąpieniem, tak aby nie dopuścić do przerw w działaniu systemu.  

 

Pytanie 4 

Odnośnie: „..Dostęp przez przeglądarkę WWW. Wymagana kompatybilność z co najmniej 

przeglądarkami Chrome, MS Explorer, Opera, Safari w najnowszych dostępnych wersjach, przez cały 

okres Umowy...” 

W przypadku wymagania obsługi softphone'a przez przeglądarkę nie mam możliwości, aby wszystkie 

przeglądarki były z nim kompatybilne. Np. wykorzystywany przez softphony protokół WebRTC nie jest 

obsługiwany przez MS Explorer. Prośba o ograniczenie tego wymagania do np. wymagania 

kompatybilności z minimum dwoma z wymienionych przeglądarek. 

Odpowiedź na pytanie 4 
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Zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę. Tym samym zapis w Załączniku 1 do SIWZ – 

SOPZ, rozdział 2 pkt 2.1.2 o treści: 

“Dostęp przez przeglądarkę WWW. Wymagana kompatybilność z co najmniej przeglądarkami 

Chrome, MS Explorer, Opera, Safari w najnowszych dostępnych wersjach, przez cały okres Umowy.”  

 

przyjmuje treść: 

 

„Dostęp przez przeglądarkę WWW. Wymagana kompatybilność z co najmniej dwoma 

przeglądarkami z wymienionych: Chrome, MS Explorer, Safari w najnowszych dostępnych 

wersjach, przez cały okres Umowy.”  

 

 

Pytanie 5 

Odnośnie: „...Kolokacja Systemu co najmniej w dwóch, niezależnych data center na terenie Polski...” 

Wymieniony w zapytaniu poziom SLA narzuca wykonawcy wysokie wymagania. Dodatkowe 

wymaganie kolokacji Systemu w co najmniej w dwóch, niezależnych data center jest wymaganiem 

w tym wypadku nadmiernym. Prośba o usunięcie tego zapisu lub przedstawienie merytorycznych 

wymagań, które uzasadnianają taki zapis. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający rezygnuje w całości z tego wymagania.  

 

Pytanie 6 

Prosiłbym o informację dotyczącą sposobu wypełnienia załączników 6 i 7 Poniżej znajduje się wykaz 

informacji, które należy podać w formularzach. Wymagane dane najprawdopodobniej dotyczą 

Zleceniodawcy (czas kontraktu od-do) Wymagania na potwierdzenie spełniania warunku 4.2.3.2 lit. a 

SIWZ dotyczą zaś osób biorących udział w realizacji. Czy należy podać również czas uczestnictwa 

osób w realizacji? (okresy mogą się nie pokrywać) 

 

Na potwierdzenie spełniania warunku 4.2.3.2 lit. a SIWZ. 

Posiada dwa lata doświadczenia we wdrożeniu, konfiguracji, administracji i zarządzania Systemem w 

rygorach SLA. 

Wykaz usług i ich zleceniodawców: 

1.  ………………………………………….. 

Data rozpoczęcia realizacji usługi ……………………… (dd.mm.rrrr) 

Data zakończenia realizacji usługi ……………………… (dd.mm.rrrr) 

Zleceniodawca usługi (nazwa) …………………………………………… 

Adres zleceniodawcy ……………………………………………. 

 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy podać dane/czasy dla każdej z osób w poszczególnych projektach. 

Nie jest wymagane pokrywanie się okresów, do oceny brana jest ilość lata jakie dana osoba 

pracowała w danym projekcie.  


