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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa telefonów IP dla KPP Lubliniec, KP 2 Sosnowiec, PP Godów, PP Poręba, 
KMP Bielsko Biała, CBŚP Katowice wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 01.08.2017

Pytanie nr 1:  Zgodnie z informacjami na stronie producenta firmy Cisco uruchomienie aparatu 8841 w systemie Cisco
Unified Communications w wersji 11 lub 10 wymaga minimum licencji  UCL Enhanced. Potwierdzenie powyższej
informacji  można  znaleźć  m.in.  w  dokumencie:  https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/unified-
communications/unified-communications-licensing/C45_523902_11_9_licensing_aag_v5a_1.pdf
Z naszej wiedzy jako integratora systemów telekomunikacyjnych również wynika, że aparty 8841 nie mogą być 
obsłużone w systemie Cisco Unified Communications przez licencję UCL Basic. W związku z powyższym, czy 
zmawiający wymaga, aby aparat 8841 został dostarczony z licencjami UCL Enhanced zgodnie z wytycznymi 
Producenta firmy Cisco, a nie licencjami UCL Basic? 
Pytanie nr 2: Czy zmawiający potwierdza, że zgodnie z wytycznymi producenta firmy Cisco  wymaga dostarczenia 
minimum 12-miesiecznego kontraktu serwisowego na dostarczone licencje. Wymóg taki jest opisany na 4 stronie 
dokumentu Cisco Unified Communications 11.x and 10.x Licensing i można go znaleźć pod adresem:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/unified-communications/unified-communications-
licensing/C45_523902_11_9_licensing_aag_v5a_1.pdf
Z naszej wiedzy jako integratora systemów telekomunikacyjnych również wynika, że do licencji UCL wymagane jest
dostarczanie min. 12 miesięcznego kontraktu serwisowego SWSS. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:     
W związku z faktem, iż Zamawiający nie może przewidzieć terminu migracji  obecnie wykorzystywanego systemu
CUCM z wersji 8.6 do wyższej, odstępuje od zakupu licencji do zamawianych telefonów IP. W związku z powyższym
modyfikacji ulega także załącznik nr 3 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia.

Pytania z dnia 02.08.2017

Pytanie nr 1:  Przesyłamy pytania do SIWZ na dostawę telefonów IP:
1.Telefony 8841 wymagają licencji UCL Enhanced natomiast Zamawiający wymaga licencji Basic UCL. Czy nie zaszła
pomyłka w specyfikacji przetargu?
2. Zamawiający posiada system CUCM w jakiej jest wersji  v11, v11.5?
  
Odpowiedź na pytanie nr 1
W związku z faktem, iż Zamawiający nie może przewidzieć terminu migracji  obecnie wykorzystywanego systemu
CUCM z wersji 8.6 do wyższej, odstępuje od zakupu licencji do zamawianych telefonów IP. W związku z powyższym
modyfikacji ulega także załącznik nr 3 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia.

Pytania z dnia 03.08.2017

Pytanie nr 1:  Na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą” lub „p. z. p”, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania
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       Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność 

gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować 

wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH. 

              Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować 

wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH.  

       Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie  treści  postanowień § 5 Umowy, 

zgodnie z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie  § 5  ust. 1 pkt a , ust.2  , § 6 ust.6   

Umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto  umowy”.  Wykonawca wskazuje, że określenie  

maksymalnej wysokości kar umownych z punktu widzenia Wykonawcy umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie 

ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że w sytuacji, gdyby Zamawiający 

nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20% wartości Umowy 

brutto, zasadnym będzie wskazanie i  rozważenie innej wartości procentowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści postanowień § 5  Wzoru umowy,

Pytanie nr 2  Nawiązując do zapytania prosimy o informację:  1. Telefon grupy I w Państwa zapytanit Cisco 8841 + 
licencja Basic. Telefony 8841 wymagają licencji UCL Enhanced. Czy zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na 
w/w pozycję z licencją UCL Enhanced? 

Odpowiedź na pytanie nr 2  W związku z faktem, iż Zamawiający nie może przewidzieć terminu migracji obecnie
wykorzystywanego systemu CUCM z wersji 8.6 do wyższej, odstępuje od zakupu licencji do zamawianych telefonów
IP. W związku z powyższym modyfikacji ulega także załącznik nr 3 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przesuwa
termin  składania  ofert  na  dzień  09.08.2017 r.  na  godzinę  10:00  Tym samym otwarcie  ofert  odbędzie  się  w dniu
09.08.2017 r. o godzinie 10:30 .

Załącznikiem do niniejszego pisma jest  :
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3  do SIWZ po modyfikacji 1

Wyk. 1 egz. J.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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