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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na: „Zakup wraz z dostawą, wniesieniem i montażem systemu depozytorów kluczy dla Komendy

Miejskiej Policji w Bielsku- Białej” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie  1:  Zamawiający  w SOPZ określił,  iż  depozytor  ma  umożliwiać  wykorzystanie  kart  zbliżeniowych  firmy

UNICARD stosowanych na obiekcie. Ponieważ czytniki kart zbliżeniowych firmy UNICARD znajdują się w przedziale

cenowym od kilkuset do kilku tysięcy złotych prosimy o podanie dokładnego typu stosowanych na obiekcie czytników

kontroli dostępu w celu wykonania prawidłowej oferty.

Odpowiedź: Depozytor ma umożliwiać wykorzystanie kart zbliżeniowych firmy UNICARD typu RP 10 INDALA.

Pytanie  2:  W  wymaganiach  technicznych  Zamawiający  pisze,  że  depozytor  ma  posiadać  automatycznie

otwieraną/zamykaną przednią roletę.  Proszę o wyjaśnienie czym spowodowany jest  taki  wymóg i  jeśli  wynika on

z kwestii bezpieczeństwa przeciwpożarowego to czy zamawiający dopuści depozytor w systemie drzwi otwieranych

o 180 stopni spełniający wymogi wskazane normą bezpieczeństwa ? Jako firma zajmująca się profesjonalnie dostawą

i serwisem depozytorów kluczy wiemy iż drzwi zamykane zamkiem elektromechanicznym zapewniają większy stopień

bezpieczeństwa umożliwiając np. pracę przy otwartych drzwiach (w sytuacjach kiedy np. rano przy depozytorze stoi 10

osób po klucz – nie ma konieczności za każdym razem zamykać i otwierać drzwi przy pobieraniu kluczy – depozytor

pracuje przy otwartych drzwiach.) Natomiast roleta poprzez zdefiniowane okna czasowe otwiera się na stałe np. na 30

minut w godzinach porannych i popułudniowych szczytów co powoduje, że klucze są w zasięgu osób, które mogą nie

mieć i nie powinny mieć dostępu do depozytora kluczy a dokładniej do części za drzwiami/roletą. Z tego powodu

uważamy,  że  drzwi  są  rozwiązaniem  bezpieczniejszym.  Poza  tym  na  szybie  w  drzwiach  można  wygrawerować

i podświetlić  LEDami  logo  Policji  lub  KMP  co  będzie  skutkowało  dodatkowymi  walorami  estetycznymi.  Czy

Zamawiający dopuści zastosowanie drzwi z grawerowanym i podświetlonym logo ?

Chcielibyśmy  zaproponować  zmianę  zapisu  w  roz.  III  Załącznika  nr  4  do  SIWZ  „posiadać  automatycznie

otwieraną/zamykaną  przednią  roletę”  lub  równoważny  elektromechaniczny  system drzwiowy  spełniający  poniższe

wymagania: Roleta musi posiadać czujnik kontroli ruchu […]. System drzwi musi posiadać tzw. Alarm otwartych drzwi

gdy pozostają otwarte dłużej niż 10 s.”

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 4 do SIWZ – SOPZ. Zamawiajacy nie wyraża zgody na

proponowaną zmianę załącznika nr 4 do SIWZ – SOPZ.

 

Pytanie 3: Zamawiający pisze w części V Załącznika Nr 4 do SIWZ, że stalowy uchwyt (ring) o grubości 3 mm, do

którego  można  trwale  dopiąć  min  10  szt.  różnego  rodzaju  kluczy.  Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  oparte

o jednorazowe metalowe kłódki? Klucze są przyczepione do breloka RFID za pomocą stalowej kłódki z indywidualnym

numerem seryjnym i kodem kreskowym. Element łączący klucze z brelokami jest elementem trwałym i bez specjalnych
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narzędzi nie jesteśmy w stanie podmienić kluczy w zarobionym zestawie. Dodatkowym elementem zabezpieczającym

jest laserowo grawerowane logo, numer seryjny oraz kod kreskowy co umożliwia inwentaryzacje zestawów kluczy na

poziomie administratora systemu.

 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  zastosowania  linek  stalowych  z  metalowymi  kłódkami

jednorazowymi do przypinania kluczy z elementem RFID.

Pytanie 4: W rozdziale III pkt. 4 załącznik nr 4 do SIWZ widnieje zapis, iż Zamawiający wymaga zastosowania rolety

do depozytorów.  Czy Zamawiający,  jako alternatywę,  dopuści  urządzenia  wyposażone w automatycznie  otwierane

drzwi przednie, wyposażone w szybę szklaną P2? Mimo, iż urządzenia są umieszczone w dozorowanej przestrzeni,

drzwi wyposażone w szybę min. P2 gwarantuje wyższy stopień zabezpieczenia kluczy. Jest to także rozwiązanie jak

najbardziej równoważne, stosowane m.in. w wielu jednostkach Policji korzystających z depozytorów np. w Komendzie

Głównej Policji w Warszawie. Otwarcie i zamknięcie drzwi jest naturalną czynnością rozpoczynającą i kończącą pracę.

Dodatkowo  istnieje  możliwość  pozostawienia  otwartych  drzwi  oraz  przypisania  strefy  czasowej.  Z  nasszego

doświadczenia wynika też, iż jest to rozwiązanie mniej awaryjne, a więc zapewniające też niższe koszty użytkowania

po upłynięciu okresu gwarancji.

Odpowiedź:   Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  załącznika  nr  4  do  SIWZ  –  SOPZ.  Zamawiajacy  nie  dopuszcza

powyższej propozycji równoważnego systemu zamykania drzwi.

Mając powyższe na uwadze zmianie ulegają poniższe terminy:

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 11.10.2018 r. godzina 09:00 12.10.2018 r. godzina 09:00

Termin otwarcia ofert 11.10.2018 r. godzina 09:30 12.10.2018 r. godzina 09:30
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