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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: W rozdziale II SIWZ widnieje zapis, iż Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do 14 dni od dnia

podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia do 40 dni od dnia podpisania umowy?

Taki termin jest optymalny aby urządzenia zostały wyprodukowane oraz poddane wszystkim testom funkcjonalnym co

zagwarantuje ich poprawne działanie w okresie użytkowania. Z uwagi na zakre przedmiotowy zamówinia, uważamy, że

podany  termin  wyklucza  możliwość  złożenia  konkurencyjnej  oferty  przez  Wykonawców  innych  niż  Wykonawcy,

którego urządzenia zostały przedstawione w Specyfikacji. Wydłużenie terminu, pozwoli Państwu na przeprowadzenie

konkurencyjnego postępowania, w którym udział mogą brać inni Wykonawcy niż faworyzowany w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia

umowy.

Pytanie 2: W rozdziale III pkt. 4 załącznik nr 4 do SIWZ widnieje zapis, iż Zamawiający wymaga zastosowania rolety

do depozytorów z czasem otwarcia maksymalnie 5 sekund. Czy Zamawiający, jako alternatywę, dopuści urządzenia

wyposażone w automatycznie otwierane drzwi przednie, wyposażone w szybę szklaną P2? Tak szczegółowo opisany

zakres  działania  rolet  jest  zapisem wykluczającym wszystkich  Wykonawców poza  jednym,  którego urządzenia  są

przedstawione w Sepecyfikacji. Jako producent, uważamy, że dostarczenie drzwi z szybą bezpieczną P2, o parametrach

i funkcjonalnościach bardzo zbliżonych do działania rolety jako rozwiązania równoważnego (stosowane m.in. przez

Komenę  Główną  Policji  w  Warszawie)  pozwoli  na  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób  konkurencyjny,

dopuszczając więcej niż jednego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Mając powyższe na uwadze zmianie ulegają poniższe terminy:

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 12.10.2018 r. godzina 09:00 15.10.2018 r. godzina 09:00

Termin otwarcia ofert 12.10.2018 r. godzina 09:30 15.10.2018 r. godzina 09:30

Wyk w 1 egz. BWSz
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


