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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
Zamawiający w załączniku nr 3 napisał - „Podane wyżej dane są parametrami minimalnymi. W przypadku przekątnej
monitorów/matryc podano wartości  minimalną i maksymalną. (Dla przekątnej  23” - 25” - Zamawiający dopuszcza
wszystkie monitory mieszczące się w przedziale od 23” do 25”),,
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  poz.  .  WYSOKOWYDAJNY  LAPTOP  WRAZ  ZE  STACJĄ  DOKUJĄCĄ
I DODATKOWYM MONITOREM, wymagany rozmiar matrycy 15,6 jest parametrem minimalnym.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż we wskazanej pozycji minimalna wielkość komputera typu notebook jest
15,6”  bez  podania  maksymalnej  dopuszczanej  wielkości  matrycy,  natomiast  dla  dodatkowego  monitora  wartość
przekątnej jest określona od 23” do 25”. 
Jednocześnie w celu doprecyzowania  zapisów Zamawiający zmienia  opis  pozycji  w załączniku nr  3  do SIWZ na
następujący:
Podane wyżej dane są parametrami minimalnymi. W przypadku jeżeli został określony tylko jeden parametr to jest to
wartość  minimalna  jeżeli  określono  dwa  parametry  dla  przekątnej  monitora/matrycy  to  zdefiniowano  wartości
minimalną i  maksymalną. (Dla przekątnej  23” - 25” - Zamawiający dopuszcza wszystkie  monitory mieszczące się
w przedziale od 23” do 25”).

Pytanie nr 2
Zamawiający w załączniku nr 3 zawarł wymóg (tabela – oświadczenia i certyfikaty / w języku polskim, należy dołączyć
do  oferty),  czy  mamy  rozumieć  że  powyższe  oświadczenia  i  certyfikaty  należy  złożyć  wraz  z  dokumentami
wymienionymi w rozdziale IV pkt. B?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  potwierdza,  że  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona  najwyżej,  zostanie
wezwany  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.
certyfikatów wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ.
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ poprzez usunięcie z kolumny D treści: „należy dołączyć do oferty”
Zamawiający modyfikuje rozdział IV B SIWZ poprzez dodanie po punkcie 20 punktu 21: „Certyfikaty dla pozycji nr 1,
2 i 4 wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ.”
Zamawiający  modyfikuje  rozdział  IV  E  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  z:  „W  przypadku  składania  oferty  przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w
konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w rozdz. IVA pkt 3 oraz Rozdz. IV lit. B pkt od 2 - 14
SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdz. IV lit. A pkt 1-2 i 4-10 oraz IV lit. B punkt 1 i 17-20 mogą
przedstawić łącznie.”  na: „W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia  publicznego,  każdy  z  podmiotów  występujących  w  konsorcjum  musi  przedłożyć  w  ofercie  dokumenty
określone w rozdz. IVA pkt 3 oraz Rozdz. IV lit. B pkt od 2 - 14 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdz.
IV lit. A pkt 1-2 i 4-10 oraz IV lit. B punkt 1 i 17-21 mogą przedstawić łącznie.”

Pytanie nr 3
1.  Dotyczy:  „IV.  URZĄDZENIE  MOBILNE  DO  OBSŁUGI  APLIKACJI  DO  SPORZĄDZANIA  SZKICÓW
SYTUACYJNYCH NA MIEJSCU ZDARZENIA”
1.1 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. Pomimo poszukiwań na rynku wykonawcy nie udało się
znaleźć urządzenia spełniającego w/w wymaganie.
W Związku  z  tym  prosimy o  dopuszczenie  czytnika/skanera  1D/2D komunikującego  się  po  kablu  lub  bluetooth
stanowiącego zintegrowaną całość urządzenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w specyfikacji urządzenia w dniu 11.01.2017r. Zmieniono
zapis: „Wszystkie moduły składające się na w/w urządzenie (urządzenie, czytniki, moduły do komunikacji) muszą być
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zintegrowane w ramach urządzenia i stanowić jego nieodłączna część. Spełnienie norm MIL nie może być osiągnięte za
pomocą dodatkowych etui/pokrowców/obudów.”

na następujący:  „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 „Certyfikaty i standardy” (wymóg nie dotyczy  czytnika kart SD na USB). Spełnienie norm MIL nie może
być osiągnięte za pomocą dodatkowych etui/pokrowców/obudów. Wymagane warunki pracy urządzenia: Zakres temp.
otoczenia podczas pracy: od -20 °C do +50 °C. Zakres temp. otoczenia w stanie spoczynku: od -40 °C do +60 °C”.

Powyższa zmiana dopuszcza urządzenia,  które funkcjonalności  takie jak Imager 1D/2D, realizacją przy pomocy
modułów dodatkowych, nie zamontowanych na stałe w urządzeniu z zachowaniem wymaganych certyfikatów.

Załączniki:
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy modyfikacja 2.

Wyk w 1 egz. BWSz
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


