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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Zakup  i  dostawa  sprzętu  komputerowego  w  ramach  projektu  Cyfrowe  Obserwatorium
Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez wykreślenie punktu 16 rozdziału
IV B. 

Pytanie nr 2

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w zakresie systemów operacyjnych. Zamawiający informuje, że wszystkie urządzenia winny być
dostarczone z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit PL.
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Pytanie nr 3

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w zakresie  w/w uchwytu  na  następujący  „Uchwyt  przeznaczony do zaoferowanych  monitorów
o maksymalnej wadze 8kg na każdy uchwyt”.

Pytanie nr 4

ODPOWIEDŹ:Zamawiający  nie  wyraża  zgodny  na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 5

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w zakresie rozmiarów monitorów i wyświetlaczy.

Pytanie nr 6
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ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 7

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 8

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 9

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  dopuszcza  zaproponowanego  rozwiązania.  Zamawiający
informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 4 do SIWZ – Test Pass Mark
wg stanu na dzień 04.01.2017r. oraz rozdziału I SIWZ punkt 3.4. oraz 4 i 5.

Pytanie nr 10
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ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 11

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w powyższym zakresie. 

Pytanie nr 12

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 13

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 14

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 15
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ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 16
Pytania do projektu umowy:
Pytanie do § 1 ust.  4 -  Czy Zamawiający potwierdza, iż protokół odbioru będzie podpisywany
przez każdą jednostkę odrębnie a w związku z tym,  gwarancja będzie biec dla  danego rodzaju
sprzętu od momentu podpisania każdego z protokołu dla danej jednostki?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający oświadcza,  że protokół odbioru będzie podpisywany przez każdą
jednostkę odrębnie, natomiast gwarancja będzie liczona dla całości przedmiotu zamówienia od daty
wystawienia faktury VAT Zamawiającemu po zakończeniu wszystkich dostaw tj.  do wszystkich
jednostek.

Pytanie nr 17
Pytanie do § 1 ust. 5 - Czy Zamawiający potwierdza, iż termin bezzwłoczny na wymianę urządzeń,
ma nastąpić w terminie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu?

ODPOWIEDŹ: Wykonanie działań wynikających z gwarancji nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od
daty  zgłoszenia  gwarancyjnego  drogą  mailową  na  adres  Wykonawcy.  W  przypadku  braku
możliwości terminowego usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się w tym okresie (tj.  3
dni roboczych) dostarczyć Zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie nie gorszy od
uszkodzonego. Całość okresu naprawczego nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych. 

Pytanie nr 18
Pytanie do § 1 ust.  7 – Czy  przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  informuje,  że  przez  dni  robocze  należy  rozumieć  dni  od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 19
Pytanie do § 1  ust. 7.1. – Czy Zamawiający potwierdza, iż termin 30 dni kalendarzowych będzie
liczony od ostatniego dnia, w którym upływa termin na usunięcie wad wskazany w ust. 7 powyżej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oświadcza, że termin 30 dni kalendarzowych będzie liczony od dnia
zgłoszenia gwarancyjnego  drogą mailową na adres Wykonawcy. Całość okresu naprawczego nie
może przekroczyć 30 dni kalendarzowych. 

Pytanie nr 20
Pytanie do § 1 ust. 14 - Czy Zamawiający przewiduje zmianę  postanowienia w sposób następujący:

Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  w  trakcie  realizacji
zamówienia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie
zgody  lub  odmowa  winna  nastąpić  w   ciągu  14  dni  od  złożenia  przez  Wykonawcę
wniosku,,  z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający prześle odpowiedź zawierającą zgodę/
odmowę w formie skanu pisma w ciągu 5 dni od daty złożenia  wniosku przez Wykonawcę.
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Wniosek  będzie  zawierał  nazwę  podwykonawcy  i  wskazanie  części  zamówienia,  którą
zamierza powierzyć do wykonania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 do SIWZ
w § 1 ust. 14 z treści:

„Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  w  trakcie  realizacji  zamówienia
wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa
winna  nastąpić  w ciągu  14 dni  od  złożenia  przez  Wykonawcę  wniosku,  w  którym co  najmniej
wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia, która zamierza powierzyć do wykonania.”

na:

„Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  w  trakcie  realizacji  zamówienia
wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa
winna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże
on podwykonawcę i cześć zamówienia, która zamierza powierzyć do wykonania.”

Pytanie nr 21
Pytanie do § 2 ust. 1- Czy Zamawiający przewiduje, ażeby Wykonawca przekazał do akceptacji
przez Zamawiającego harmonogram w formie elektronicznej?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  dopuszcza  przekazanie  harmonogramu  dostaw  w  wersji
elektronicznej.

Pytanie nr 22
Pytanie  do  §  2  ust.  1.1.  –  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  w  przypadku  zgłoszenia  przez
Zamawiającego  dalszych  uwag  do  harmonogramu,  nastąpi  ponowne  powtórzenie  procedury
określonej w § 2 ust. 1 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 do SIWZ
w § 2 ust. 1 i 1.1. z treści:

„1.  Umowa  obowiązuje  od  dnia  jej  zawarcia.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu
harmonogram dostaw do  zatwierdzenia  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  przed  planowanym
terminem dostaw.
1.1. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych zatwierdzi lub wniesie uwagi do opracowanego
harmonogramu.”

na

„1.  Umowa  obowiązuje  od  dnia  jej  zawarcia.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu
harmonogram  dostaw  do  zatwierdzenia  najpóźniej w  terminie  14  dni  kalendarzowych  przed
planowanym terminem dostaw.
1.1. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania harmonogramu (pisemnie
lub  e-mailem)  zatwierdzi  lub  wniesie  uwagi  do  opracowanego  harmonogramu.  W przypadku
wniesienia uwag, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ponownie poprawiony harmonogram
w terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  uwag  do  harmonogramu  (pisemnie  lub  e-
mailem).  Przekazany  Zamawiającemu  zmodyfikowany  harmonogram  uważa  się  za
zatwierdzony.”
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Pytanie nr 23
Pytanie do § 2 ust. 2 – Czy Zamawiający przewiduje, aby na jeden dzień przed finalną dostawą,
Wykonawca mógł skontaktować się bezpośrednio z daną jednostką i omówić szczegóły dostawy?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  informuje,  że  powyższe  warunki  zostały  określone  w  §2  pkt  3
projektu umowy oraz w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ.

Pytanie nr 24
Pytanie do § 2 ust. 6 - Czy Zamawiający potwierdza, iż podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru dostawy nastąpi w dniu faktycznej dostawy ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że podpisanie protokołu odbioru dostawy nastąpi w dniu
faktycznej  dostawy.  Jeśli  dostawa  nie  będzie  obejmowała  kompletnego  asortymentu,  protokół
zostanie podpisany z uwagami.

Pytanie nr 25
Pytanie do § 5 ust.  1 pkt.  a – Czy Zamawiający potwierdza,  iż limit  kar umownych wskazany
w niniejszym postanowieniu ma zastosowanie również do § 5 ust. 7 umowy?

ODPOWIEDŹ: Limit kar umownych wskazany w § 5 ust. 1 pkt. a) nie ma zastosowania do § 5
ust. 7 pkt. 

Pytanie nr 26
Pytanie  do  §  5  ust.  3  -  Czy  Zamawiający  przewiduje  wprowadzenie  limitu  ograniczenia
odpowiedzialności odszkodowawczej np. do 100 % wartości wynagrodzenia brutto ?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  przewiduje  wprowadzenia  limitu  ograniczenia
odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pytanie nr 27
Dotyczy:  "IV.  URZĄDZENIE  MOBILNE DO  OBSŁUGI  APLIKACJI  DO SPORZĄDZANIA
SZKICÓW SYTUACYJNYCH NA MIEJSCU ZDARZENIA"

1) PKCS#11 jest cechą aplikacji, karty oraz czytnika. Z jakim standardem komunikacji ma być
zgodny czytnik ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr
3  do  SIWZ dot.  czytników  kart  mikroprocesorowych  (dotyczy  wszystkich
punktów) 
z: „czytnik kart mikroprocesorowych obsługujący bibliotekę PKCS#11” 
na:  „czytnik  kart  mikroprocesorowych  zgodny  ze  standardem  PC/SC,  musi
umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą
ISO-7816”

2) W związku z tym, że używanie czytnika 1D/2D wbudowanego w tak duże urządzenie może
być co najmniej kłopotliwe wszyscy  producenci znani wykonawcy oferują tego typu czytnik/skaner
jako urządzenie dodatkowe komunikujące się z tabletem za pomocą kabla lub bluetooth. W związku
z tym prosimy o dopuszczenie czytnika/skanera 1D/2D komunikującego się po kablu lub bluetooth
stanowiącego zintegrowaną całość urządzenia.
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

3) W związku z zapisem ,, Akcesoria i rozszerzenia dedykowane przez producenta urządzenia:
wbudowany moduł GPS, wbudowany moduł 4G LTE, Imager 1D/2D umożliwiający odczyt kodów
z  dokumentów  obowiązujących  na  terenie  RP  wraz  z  API  lub  biblioteką  programistyczną
umożliwiającymi  odkodowanie  danych  z  kodu  AZTEC  znajdującego  się  w  dowodach
rejestracyjnych, czytnik kart SD na USB (w formie pendrive, w jednej obudowie bez dodatkowego
okablowania),  dedykowana  stacja  dokująca  biurowa,  zasilacz  samochodowy,  aktywny  rysik
(digitizer), uchwyt na rękę, szelki 4-punktowe do pracy na stojąco (bez użycia rąk), torba, pasek 2-
punktowy  na  ramię,  2  szt.  folii  ochronnej  na  ekran  dedykowanej  do  urządzenia.  Akcesoria
dodatkowe: klawiatura USB do stacji dokującej (z klawiaturą numeryczną), mysz USB do stacji
dokującej”
Prosimy o potwierdzenie, że czytnik kard SD na USB nie obejmuje zapis: 
,,Wszystkie  moduły  składające  się  na  w/w  urządzenie  (urządzenie,  czytniki,  moduły  do
komunikacji)  muszą być  zintegrowane w ramach urządzenia i  stanowić jego nieodłączną część.
Spełnienie norm MIL nie może być osiągnięte za pomocą dodatkowych etui/pokrowców/obudów”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  potwierdza,  że  zapis  dot.  zintegrowania  modułów  w  ramach
urządzenia nie dotyczy czytnika kart SD na USB. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez
zmianę załącznika nr 3 do SIWZ w tym zakresie.

4) Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  wiodącego  producenta  sprzętu  komputerowego
wyposażone  w  ekran  sam  w  sobie  zabezpieczony  przed  porysowaniem  poprzez  zastosowanie
wzmocnionego szkła typu Golrilla Glass nie wymagającego montażu dodatkowej folii ochronnej.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wymaga dostarczenia 2szt. folii  ochronnej niezależnie od rodzaju
dostarczonego ekranu.

5) Czy Zamawiający uzna za spełniające wymagania zaoferowanie urządzenia posiadającego
dwie baterie z czego jedną typu „hot-swap”

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

6) Prosimy o korektę ewidentnej pomyłki pisarskiej w postaci „(karta mikroproprocesorowa
musi w całości chować się w czytniku/urządzeniu)”

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  modyfikuje  zapisy  SIWZ  poprzez  zmianę  załącznika  nr  3
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 28
Dotyczy  "IV.  URZĄDZENIE  MOBILNE  DO  OBSŁUGI  APLIKACJI  DO  SPORZĄDZANIA
SZKICÓW SYTUACYJNYCH NA MIEJSCU ZDARZENIA" - Monitor
1) Oferent uznaje, że wymagany w opisie elementów monitor o przekątnej 27” nie znajduje się na
liście  modułów,  co  do  których  zaistniał  wymóg  aby  były  zintegrowane  w ramach  urządzenia.
Prosimy o potwierdzenie.
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ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  modyfikuje  zapisy  SIWZ  poprzez  zmianę  załącznika  nr  3
w przedmiotowym zakresie.

2)  Czy Zamawiający  uzna  za  spełniające  wymagania  zaoferowanie  monitora  o  przekątnej  27”,
matryca  IPS matowa,  podświetlanie  LED; rozdzielczość nominalna 1920x1080 pikseli,   Złącza:
min. 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D (HDCP), 1 x D-SUB, który nie będzie posiadał złącza HDMI ?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 29
W  Rozdziale  I  pkt  7  SIWZ  Zamawiający  określił  warunki  zamiany  oferowanego  sprzętu
w przypadku jego wycofania ze sprzedaży lub produkcji, używając przy tym określeń „dopuszcza
możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu (……..)”. „Wykonawca musi uzyskać zgodę
Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu”
Jednocześnie  w  Rozdziale  XIV  pkt  2b)  Zamawiający  dopuścił  możliwość  zmian  postanowień
umowy jedynie w przypadku „Zmiany nazwy handlowej/przedmiotu zamówienia(………..)”
Powyższe  zapisy są niejednoznaczne i  mogą być  rozbieżnie  interpretowane (np.  zmiana nazwy
handlowej to nie to samo co  wycofanie ze sprzedaży lub produkcji nie jest też jasne czy pojęcie
możliwości „zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu" dotyczy etapu składania ofert czy etapu
realizacji).
Prosimy zatem o wyjaśnienie,  czy wskazane zapisy należy rozumieć łącznie,  tzn,  Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany nazwy handlowej przedmiotu
zamówienia w przypadku gdy zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano
jego produkcji lub brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub
przedstawiciela  handlowego  na  rynku  polskim),  przy  zachowaniu  wszystkich  pozostałych
warunków równoważności funkcjonalnej i wydajnościowej określonych w SIWZ?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  informuje,  iż  warunki  zmiany  oferowanego  sprzętu  zostały
określone w rozdziale I pkt. 7 SIWZ oraz w § 2 ust. 8 projektu umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, iż modyfikuje pkt. 7 rozdziału I SIWZ oraz  §  2 ust. 8 projektu
umowy poprzez wykreślenie słów:  „brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone
przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim).”

Pytanie nr 30
Zgodnie  z przepisami,  art.  26  ust.  1  znowelizowanej  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  wzywa  Wykonawcę,  którego  oferta,  zostanie  oceniona  najwyżej,  do  złożenia
w wyznaczonym  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art  25  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień
publicznych, tj, m.in. dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (art, 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)
Zamawiający, zgodnie z tym przepisem, określił w SIWZ (Rozdział IVB ust; 16-20) do złożenia
jakich dokumentów przedmiotowych (tj.  certyfikatów i  deklaracji)  będzie  wzywał:  wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej.
Jednocześnie w .Rozdziale I ust 11 Zamawiający zawarł wymóg, aby  Wykonawca wraz z oferta złożył
certyfikaty wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ
Prosimy  o  ujednolicenie  zapisów  SIWZ.  dotyczących  wszystkich  wymaganych  dokumentów
przedmiotowych  (dokumentów potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane dostawy wymagań
określonych  przez  zamawiającego)  do  postaci  zgodnej  z  obowiązującymi  aktualnie  przepisami
ustawy  Pzp,  tj,  usunięcie  wymogu  złożenia  niektórych  z  nich  z  ofertą.  Prosimy  również
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o jednoznacznych  wykaz  wymaganych  dokumentów  przedmiotowych,  gdyż  w  obecnej  sytuacji
dokumenty wymienione w ust;  16-20 Rozdziału IV.B są rozbieżne w stosunku do certyfikatów
wymienionych w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
oraz wykreślenie z punktu 11 rozdziału I SIWZ słów: „oraz aby Wykonawca wraz z ofertą złożył
certyfikaty wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ”

Pytanie nr 31
W  Rozdziale  IV.B  ust.  16  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  certyfikatów  WHQL
potwierdzających  kompatybilność  asortymentu  (wskazanego  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ)
z oferowanym systemem. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymóg ten dotyczy wyłącznie
oferowanych komputerów (jednostek centralnych,  laptopów i tabletów),  tj.  urządzeń na których
zainstalowany jest system operacyjny'?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
oraz wykreślenie punktu 16 rozdziału IVB SIWZ.

Pytanie nr 32
W  Rozdziale  IV.  B  ust.  16  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  certyfikatów  WHQL
potwierdzających  kompatybilność  asortymentu  (wskazanego  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ)
z oferowanym  systemem.  Jednocześnie  Zamawiającym  wymaga  potwierdzenia  zgodności
z systemami Windows w wersjach 7, 8.1 i 10 w wersjach 64-bitowych.
Pragniemy zwrócić uwagę, że z jednej strony Zamawiający wymaga instalacji mi dostarczanym
sprzęcie systemu Windows 10 (i na takim zapewne będzie pracował), a z drugiej strony system
Windows w wersji 8,1 (jako obarczony wieloma wadami) praktycznie zniknął z rynku w bardzo
krótkim czasie i prawie żaden z wiodących producentów sprzętu komputerowego (w szczególności
laptopów) nie dokonuje certyfikacji nowych modeli dla systemu Windows w wersji 8.1
Prosimy  zatem  o  wykreślenie  z  wymogów  SIWZ  konieczności  dostarczenia  raportu
potwierdzającego  pozytywną  weryfikację  oferowanego  asortymentu  pod  względem
kompatybilności z systemami Microsoft Windows 8.1 64bit, z pozostawieniem tego wymogu dla
systemów  Windows  7  i  Windows  10.  Pozwoli  to  na  zaoferowanie  różnych  konkurencyjnych
produktów,  spełniających  jednocześnie  wszystkie  wymagania  funkcjonalne  Zamawiającego,
w szczególności prawidłowa współpracę z instalowanych systemem operacyjnym Windows 10, jak
tez z nadal popularną wersją Windows 7 (dostępna jako downgrade w ramach oferowanej licencji
Windows 10).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
oraz wykreślenie punktu 16 rozdziału IVB SIWZ i zmianę rozdziału IVE SIWZ.

Pytanie nr 33
W Rozdziale IVB ust. 17 Zamawiający wymaga dostarczenia ”Deklaracji producenta o spełnianiu
przez oferowany asortyment norm Energy Star 5.0". Czy jako dokument równoważny zamawiający
uzna dostarczenie wydruków z oficjalnych stron internetowych organizacji Energy Star  (www.eu-
energystar.org lub www.energystar.gov) potwierdzające, że oferowane wyroby znajdują się w bazie
produktów kwalifikujących się do programu EnergyStar w wersji co najmniej 5.0?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostarczenie wydruków z w/w stron www.

Pytanie nr 34

http://www.energystar.gov/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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W  Załączniku  nr  3  do  SIWZ,  w  wymaganiach  dodatkowych  dla  Urządzenia  mobilnego
Zamawiający  zawarł  wymóg  „Imager  1D/2D  umożliwiający  odczyt  kodów (…)”.  Pragniemy
zwrócić uwagę, że funkcjonalność odczytu kodów można uzyskać za pomocą wbudowanej kamerki
internetowej z odpowiednim oprogramowaniem lub też jako urządzenie zewnętrzne, podłączane do
laptopa. Rozwiązania takie niewątpliwie utrudniają pracę w warunkach polowych,
Prosimy zatem o  wyjaśnienie,  czy Zamawiający  wymaga,  aby Imager  1D/2D był  urządzeniem
laserowym, wbudowanym na stale w laptopa?

ODPOWIEDŹ: Imager 1D/2D ma być urządzeniem laserowym. Może być modułem dodatkowym
ale jego montaż nie może powodować utraty wymaganych certyfikatów MIL oraz IP. Zamawiający
modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie nr 35
W  załączniku  nr  3  do  SIWZ,  w  wymaganiach  dodatkowych  dla  Urządzenia  mobilnego
Zamawiający  zawarł  wymóg  Imager  1D/2D  umożliwiający  odczyt  kodów  z  dokumentów
obowiązujących na terenie RP(….)”  Ponieważ nie jest znany wykonawcom pełen zestaw kodów
wykorzystywanych  w  dowolnych,  bliżej  nie  sprecyzowanych  obowiązujących  dokumentach
prosimy  o  potwierdzenie,  że  wystarczającym  jest,  jeśli  oferowany  imager  będzie  obsługiwał
następujący zestaw kodów;
Kody 2-wymiarowe:  PDF417,  MicroPDF417,  MaxiCode,  Data  Matrix.  QR Code.  Aztec,  Aztec
Mesa, Code 49, UCC Composite
Kody  liniowe;  Code  39,  Code  128,  Codabar,  UPC,  EAN,  interleaved  2  of  5,  Reduced  Space
Symbology, Code 93, Codablock
Kody pocztowe: Postnet: (US), Planet Code, BPO 4 State, Canadian Post, Japanese Post, KIX Post
Czcionki OCR: OCR-A and OCR-B

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w zakresie podania przykładowych dokumentów, tj. „umożliwiający odczyt kodów z dokumentów
obowiązujących  na  terenie  RP,  tj.  Dowodu  Osobistego,  Paszportu,  Prawa  Jazdy,  Dowodu
Rejestracyjnego”.

Pytanie nr 36
Dla  Urządzenia  mobilnego  (poz.IV)  Zamawiający  określił  jedynie  maksymalny  rozmiar
wyświetlacza  (12").  Czy  dla  tego  urządzenia  Zamawiający  nie  stawia  wymogu  minimalnej
przekątnej ekranu (np.10")?  Obecne zapisy dopuszczają zaoferowanie dowolnie małego ekranu, co
może znacząco utrudnić pracę w warunkach polowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w zakresie podania zakresów ich rozmiarów.

Pytanie nr 37
Dla Urządzenia mobilnego (poz. IV) Zamawiający nic określił temperatur pracy. Biorąc pod uwagę
planowane zastosowanie tego urządzenia - czy Zamawiający wymaga, aby umożliwiało ono pracę
również w temperaturach typowych dla warunków zewnętrznych, tj, np, od -20°C do +50°C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dodaje zapis w załączniku nr 3 do SIWZ:
Zakres temp. otoczenia podczas pracy: -20 st. celsjusza do +50 st. celsjusza
Zakres temp. otoczenia w stanie spoczynku: -40 st. celsjusza do +60 st. celsjusza

Pytanie nr 38
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Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z nagłówkiem kolumny 3 tabeli zawartej w załączniku Nr
3 do SIWZ rozmiary wyświetlaczy i monitorów określone dla pozycji I, ,II i V są parametrami
minimalnymi, a dla poz. III i IV mają zawierać się w określonych w tabeli przedziałach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w  zakresie podania rozmiarów  dla  monitorów  i  wyświetlaczy  poprzez  podanie  zakresów  ich
rozmiarów.

Pytanie nr 39
Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 3 do  SIWZ  szczegółowych danych dotyczących
producenta i modelu m.in.  wszystkich akcesoriów wchodzących w skład oferowanych urządzeń.
O ile jest to zrozumiały wymóg np. w przypadku procesora, pamięci, kart graficznych, monitorów
itp„ to wymóg podania producenta i modelu wielu mało istotnych elementów jak torby, myszki itp,
często  zintegrowanych  w  laptopie  (np,  czytnik  kart  SD,  wbudowany  modem)  wydaje  się
nadmiarowy i trudny do spełnienia.
Czy w zaistniałej  sytuacji  Zamawiający może zrezygnować z wymogu podawania producentów
i nazw elementów wymienionych w następujących wierszach tabeli:

Poz. I, wiersze „napęd optyczny" (informacja nie wymagana dla poz. II), „klawiatura'', 
„mysz", „obudowa" i „uchwyt monitora"

Poz. II, wiersze „karta dźwiękowa" (informacja nie wymagana dla poz. I), „karta sieciowa" 
(informacja nie wymagana dla poz. I), „klawiatura", „mysz", „obudowa" i „uchwyt 
monitora"

Poz. III, wiersz „wyposażenie dodatkowe"
*     Poz, V, wiersz „wymagania dodatkowe"

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  nie  wyraża  zgodny na  zmianę  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

Pytanie nr 40
Czy Zamawiający  dopuszcza  realizację  zamówienia  poprzez  dostawy częściowe,  a  tym samym
fakturowanie i płatności częściowe?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie dopuszcza faktur i płatności częściowych, dopuszcza dostawy
częściowe.

Pytanie nr 41

Dotyczy wymogu referencyjnego

„wykonał  minimum 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej  1 000 000 PLN
netto każda.  Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub
sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że wartość już zrealizowanej
części musi wynosić co najmniej, 1 000 000 PLN netto” 

Związku  z  dostawą  wysokowydajnych  stacji  dostępowych  w  ramach  postępowania,  czy
zamawiający  dopuści  referencje  o  powyższych  wartościach  na  dostawę  serwerów,  macierzy,
urządzeń sieciowych jako sprzęt komputerowy ?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający uzna  za  spełnienie  warunku udziału  w postępowaniu  w zakresie
zdolności  technicznej  i  zawodowej  jeśli  Wykonawca  wykaże  się  dostawami  sprzętu
komputerowego takiego jak np. serwery, macierze i urządzenia sieciowe.

Pytanie nr 42
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W  części  dokumentacji   „Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_formularz_cenowy”   w  części  IV.
URZĄDZENIE  MOBILNE  DO  OBSŁUGI  APLIKACJI  DO  SPORZĄDZANIA  SZKICÓW
SYTUACYJNYCH  NA  MIEJSCU  ZDARZENIA,  Wymagany  jest  monitor  o  przekątnej  27”,
matryca  IPS matowa,  podświetlanie  LED; rozdzielczość  nominalna  1920x1080 pikseli.  Według
posiadanej wiedzy nie ma na rynku dostępnych urządzeń mobilnych z monitorem o przekątnej 27”.
Pytanie  czy  nie  zaistniała  pomyłka  w  specyfikacji  urządzenia  a  jeżeli  tak  to  prosimy
o sprostowanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w zakresie podania w pozycji Urządzenie Mobilne Do Obsługi Aplikacji Do Sporządzania Szkiców
Sytuacyjnych  Miejsca  Zdarzenia  pkt.  Zastosowanie o  zapis  „(stacją  dokującą  biurową  oraz
dodatkowym monitorem)”

Pytanie 43
Dotyczy  „IV.  URZĄDZENIE  MOBILNE  DO  OBSŁUGI  APLIKACJI  DO  SPORZĄDZANIA
SZKICÓW SYTUACYJNYCH NA MIEJSCU ZDARZENIA",
Czy  zamawiający  dopuści  urządzenie  wyposażone  w  dołączany  moduł  Imagera  1D/2D
umożliwiający  odczyt  kodów  z  dokumentów  obowiązujących  na  terenie  RP  wraz  z  API  lub
biblioteką programistyczną umożliwiającymi odkodowanie danych z kodu AZTEC znajdującego się
w  dowodach  rejestracyjnych,  przy  założeniu,  że  urządzenie  mobilne  wraz  z  zamontowanym
modułem będzie spełniało standardy MIL-STD-810G i IP-65 oraz zachowa ergonomiczny kształt.
Akceptacja takiego rozwiązania umożliwi zaoferowanie wzmocnionych urządzeń producenta DELL

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w pozycji  Urządzenie  Mobilne  Do  Obsługi  Aplikacji  Do  Sporządzania  Szkiców  Sytuacyjnych
Miejsca Zdarzenia pozycja „Dodatkowe informacje” na: 
„Zastosowane moduły składające się na w/w urządzenie (urządzenie, moduł GPS, moduł 4G LTE,
czytnik kart mikroprocesorowych, imager) nie mogą powodować utraty certyfikatów i standardów
wymienionych w pozycji „Cerrtyfikaty i standardy”. Spełnienie norm MIL nie może być osiągnięte
za pomocą dodatkowych etui/pokrowców/obudów”. 

Pytanie 44
Dotyczy  "III.  LAPTOP  DO  OBSŁUGI  APLIKACJI  DO  ZADANIOWANIA
I KOORDYNOWANIA DZIELNICOWYCH"
Zamawiający wymaga dla urządzenie czasu pracy na zasilaniu własnym min. 450 minut. Z racji, że
określenie takiego parametru może być wykonawców trudne (różne tryby pracy urządzenia zależne
od panujących warunków temp. itp) prosimy o podanie pojemności baterii wyrażonej w W/HR np.
pojemność baterii 62 W/HR

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 3 do SIWZ
w pkt. III LAPTOP DO OBSŁUGI APLIKACJI DO ZADANIOWANIA I KOORDYNOWANIA
DZIELNICOWYCH, pozycja „Wymagania dotyczące baterii i zasilania” na:
„Pojemność baterii min. 45 Wh”

Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – modyfikacja;
- Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy modyfikacja;
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy modyfikacja;
- Załącznik nr 4 do SIWZ – Test Pass Mark modyfikacja.

Wyk w 1 egz. BWSz
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


