
ZP-2380-79-6/778/2016  Katowice, dnia 12.04.2016r. 

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup telefonów komórkowych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje,
że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  

1.       W związku  z tym, że Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, prosimy o uwzględnienie
tego  w formularzu ofertowym i  umożliwienie  wykonawcom dokonania  wyceny urządzeń  (  z  grupy A i  B),  które
Zamawiający może zakupić w ramach prawa opcji. Zgodnie z par 4 wzoru umowy, Zamawiający odrębnie określa
wartość  zamawiania  podstawowego i  odrębnie  wartość  zamówienia  w  ramach  prawa opcji,  przy czym z  SIWZ i
formularza oferty nie wynika czy podane przez Zamawiającego ilości aparatów z grupy A (184) i z grupy B ( 307) to
ilości odnoszące się wyłącznie do zamówienia podstawowego czy też ilości uwzględniające już prawo opcji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy poprzez dodanie punktu 2
określającego zamówienie w ramach opcji.

2.       Par 2 ust. 1 – Prosimy o wyjaśnienie jaki jest wymagany termin dostawy dla zamówienia podstawowego i dla
prawa opcji wynosi. Czy w obu przypadkach termin ten wynosi 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, niezależnie
od  tego,  że  zgodnie   par  2  ust.  5  dostawa  będzie  realizowana  na  podstawie  zamówienia  złożonego  przez
Zamawiającego? Prosimy o wyjaśnianie w jakim terminie od zawarcia umowy zamawiający wystosuje zamówienie,
zwłaszcza dot. prawa opcji ?

Odpowiedź:  Termin dostawy dla zamówienia podstawowego jak i  dla  zamówienia w ramach opcji   wynosi  7 dni
roboczych od daty zawarcia umowy. Zarówno w przypadku zamówienia podstawowego jak i zamówienia w ramach
prawa opcji dostawa będzie zrealizowana na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust 5
umowy stanowiącej  załącznik nr  4 do SIWZ. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wykorzystaniu prawa opcji
przed zawarciem umowy.

3.       Par 4 ust. 7 – Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zastrzeżenie, że „dopuszcza się realizację umowy poniżej
wartości podanej w ust. 4” ? Czy zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie możliwości nieskorzystania przez Zamawiającego
prawa opcji, a realizację zamówienia podstawowego Zamawiający gwarantuje?

Odpowiedź:  Zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane w całości, natomiast  zamówienie w ramach prawa opcji
może zostać zrealizowane w całości, częściowo lub nie zostać zrealizowane w ogóle.

4.       Par 5 ust. 8 – Prosimy o doprecyzowanie, że wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją
ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, czy
awarie  nie  objęte  gwarancją,  w  tym   spowodowane  korzystaniem  za  urządzeń  niezgodnie  z  ich  przeznaczeniem,
instrukcją  obsługi,   uszkodzenia  mechaniczne,  uszkodzenia  będące  następstwem nieuprawnionych  ingerencji  osób
trzecich ( np. próba naprawy przez użytkownika).

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że warunki gwarancji określają pkt 1 ppkt 1.4 SIWZ,  pkt 5 lit.b  załącznik nr 3
do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia oraz lit.b  załącznik nr 2 do SIWZ- specyfikacja techniczna tj:

„Gwarancja  obejmuje:  wady  materiałowe  i  konstrukcyjne,  a  także  niespełnienie  deklarowanych  przez  producenta
parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na
nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i oprogramowaniu”



5.        Par 6 ust. 5 – Zamawiający przewiduje możliwość naliczenia kary umownej za „niedotrzymanie warunków
umowy”, „działania na szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego” Zgodnie z art. 483
kc.  zastrzeżenie  kary  umownej  powinno  odnosić  się  do  niewykonania  lub  należytego  wykonania  określonych
świadczeń, do spełnienia których zobowiązany jest dłużnik. Określenia typu „działania na szkodę Zamawiającego” „w
sposób  naruszający  interesy  Zamawiającego”  nie  spełniają  tego  wymogu,  a  poziom  ich  ogólności  uniemożliwi
zidentyfikowanie jakie  konkretnie zachowania  lub zaniechania wykonawcy mogą podlegać sankcji  w postaci  kary
umownej. Prosimy o wykreślnie tego postanowienia, albo określenie okoliczności w jakich w jakich zamawiający może
naliczyć karę umowną poprzez wskazanie konkretnych postanowień umowy, których niedotrzymanie będzie stanowiło
podstawę do naliczenia kary umownej.

Odpowiedź:  Po  przez  „działania  na  szkodę  Zamawiającego”  „w  sposób  naruszający  interesy  Zamawiającego” ,
Zamawiający rozumie  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

6.        Prosimy o  wyjaśnienie   na  jaki  okres  będzie  zawarta  umowa  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego. Prosimy o dodanie w umowie stosownego postanowienia określającego okres
obowiązywania umowy.

Odpowiedź:  Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

7.       Załącznik numer 4 do SIWZ par. 6 ust. 3 - Wykonawca wnosi o  modyfikację par. 6 ust. 3 w taki sposób, że
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  przekraczającego  wysokość  kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8.        Zamawiający w załączniku   nr  3  do  SIWZ OPZ punkt  3  „Wymagania  Techniczne  telefonu B”  określił
szczegółowo  wymagania  techniczne  dotyczące  telefonu  B.  Po  szerokiej  analizie  dostępnych  telefonów  na  rynku
krajowym jedynym telefonem spełniającym wymogi SIWZ jest Samsung Galaxy xCover 550. Jednocześnie zgodnie z
otrzymanym oświadczeniem z firmy  Samsung Polska telefon ten od dłuższego czasu nie jest produkowany i nie jest
możliwe jego bezpośrednie  zamówienie ani u producenta ani u autoryzowanych dystrybutorów. Tym samym zwracamy
się z wnioskiem o zmianę OPZ punkt 3 polegający na dopuszczeniu telefonów z matrycą od 2,0” (zamiast  od 2,4”,) -
co umożliwi złożenie oferty na inny dostępny model na rynku krajowym. 
W przypadku  braku  możliwości  zmiany  SIWZ  w  tym  zakresie  wnioskujemy o  to,  aby  Zamawiający  umożliwił
Wykonawcom składanie  ofert  częściowych.   Jako,  że przedmiotem przetargu  jest  dostawa dwóch różnych modeli
sprzętu wydaje się nieuzasadnione aby brak dostępności telefonu B  uniemożliwiał Wykonawcom złożenie ofert na
telefon A.  Zamawiający jako jednostka dysponująca środkami publicznymi jest zobowiązana do przestrzegania art. 44
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dodatkowo zgodnie z art. 29 ust 2 ustawy Prawo Zamówieni
Publicznych powinna w taki sposób prowadzić postępowanie przetargowe aby nie ograniczać konkurencji. 
W związku z tym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o  możliwość  zmiany SIWZ w zakresie zmiany 
parametrów technicznych dla telefonu B oraz dopuszczenia możliwości złożenia ofert częściowych.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2  do SIWZ- specyfikacja techniczna oraz  załącznik nr 3 do SIWZ-
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie:

TELEFON B
z: „Ekran o przekątnej od 2,4”, minimalnej rozdzielczości  240x320 pikseli”

na: Ekran o przekątnej od 2,0”, minimalnej rozdzielczości  240x320 pikseli

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 15.04.2016 
godzina 10:30 na dzień 19.04.2016 godzina 11:00. Ulega również  termin otwarcia ofert z dnia 15.04.2016 godzina 
11:00 na dzień 19.04.2016 godzina 11:00.

załączniki do pisma:
załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po modyfikacji
załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacja techniczna po modyfikacji
załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji

wyk. w 1 egz. A.N
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


