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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-
cyfrowej w technologii IP dla KMP Bielsko-Biała i KP Szczyrk oraz zakup i dostawa radiotelefonów bazowych 
zdalnie sterowanych dla KMP Bielsko-Biała w ramach pierwszego wyposażenia” wpłynęły zapytania i zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konsoli o przekątnej ekranu 19”?

Odpowiedź 1
Zamawiający dopuszcza jedynie ekran konsoli dyspozytorskiej w przedziale: min. 21” i max. 23”.

Pytanie 2
Czy zamawiający dopuszcza słuchawkę telefoniczną dołączaną do konsoli nie poprzez port USB a za pomocą 
standardowego złącza słuchawkowego (RJ)?

Odpowiedź 2
Zamawiający  dopuszcza  słuchawkę  telefoniczną  dołączaną  do  konsoli  za  pomocą  standardowego  złącza  
słuchawkowego (RJ).

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu Rozdziału 1 pkt 7 SIWZ.
Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczony  asortyment  w  ramach  realizacji  umowy  były  urządzeniami  
zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie  
wymagał  wraz  z  dostawą  stosownego  potwierdzenia  podpisanego  przez  polskie  biuro  przedstawiciela  
producenta,  a  jeżeli  producent  nie  posiada  oficjalnego  biura  w  Polsce  przez  przedstawiciela  biura  
europejskiego, odpowiadającego za rynek polski.”

  
Pytanie 3

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dostarczony asortyment” ? Czy dobrze rozumiemy, że dotyczy to 
wszelkich urządzeń technicznych dostarczanych w ramach projektu, tj. komputerów, klawiatur, myszy, głośników, 
mikrofonów, słuchawek, dysków twardych, pamięci RAM, płyt głównych, kart graficznych, obudów, zasilaczy, kabli, 
wtyków, uziemień, radiotelefonów, akumulatorów itp. ?

Odpowiedź 3
Zamawiający  pod  pojęciem  „dostarczony  asortyment” rozumie  kompletne  urządzenia  opisane  w Opisie  
przedmiotu  zamówienia,  stanowiącym  załącznik  nr  4  i  nr  5  do  SIWZ  jednakże  radiotelefon  bazowy,  
serwer radiokomunikacyjny i konsola dyspozytorska powinny być dostarczane na rynek Unii Europejskiej
i  zakupywane w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej i Zamawiający będzie 
wymagał wraz z dostawą stosownego potwierdzenia, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt 7 SIWZ.

Pytanie 4
Prosimy o określenie  znaczenia zwrotu „ oficjalny kanał  sprzedaży  Producenta”,  z podaniem przepisów  
prawa z których wynika takie określenie.

Odpowiedź 4
Przez oficjalny kanał sprzedaży Zamawiający rozumie że oferowany przez Wykonawcę asortyment gwarantuje
Zamawiającemu sprzęt sprawny technicznie, spełniający obowiązujące standardy pochodzący z legalnego 
kanału dystrybucyjnego, do którego będą dostępne części zamienne i wsparcie serwisowe. Ponadto zgodnie 
z wiedzą Zamawiającego określenie „oficjalny kanał sprzedaży  Producenta” nie zostało uregulowane przez 
przepisy prawa natomiast wynika z dobrych praktyk handlowych.

Pytanie 5
Prosimy o uściślenie, co tak naprawdę Zamawiający ma na myśli wymieniając w jednym zdaniu „polskie biuro
przedstawiciela producenta” oraz samego „producenta” ? Czy Zamawiający może określić o jaki podmiot mu 
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chodzi ? Czy ma to być podmiot zależny od producenta, sam producent, czy też podmiot niezależny a jedynie 
z nim związany np. umową handlową lub inną ?

Odpowiedź 5
Przez „producenta” Zamawiający rozumie producenta na rynek Unii Europejskiej, który posiada polskie biuro 
przedstawicielskie lub europejskie biuro przedstawicielskie.  Zgodnie z zapisami  Rozdziału 1 pkt 7 SIWZ 
„Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczony  asortyment  w  ramach  realizacji  umowy  był  urządzeniami  
zakupywanymi w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie  
wymagał  wraz  z  dostawą  stosownego  potwierdzenia  podpisanego  przez  polskie  biuro  przedstawiciela  
producenta,  a  jeżeli  producent  nie  posiada  oficjalnego  biura  w  Polsce  przez  przedstawiciela  biura  
europejskiego, odpowiadającego za rynek polski „ 

Pytanie 6
Prosimy  o  wyjaśnienie,  dlaczego  w  jednym  zdaniu  Zamawiający  jednocześnie  dopuszcza  zaoferowanie

przedmiotów dostępnych w europejskich kanałach sprzedaży a następnie zawęża je wyłącznie do Polski ? Powszechnie
wiadomym jest, iż większość dużych producentów posiada rozbudowane struktury dystrybucyjne i taki zapis w sposób
ewidentny ogranicza konkurencję dla podmiotów z krajów UE poza Polską, co wydaje się być niezgodne z ustawą PZP.

Odpowiedź 6
Zamawiający w SIWZ nie zawęził sprzedaży wyłącznie do rynku polskiego co ma potwierdzenie w SIWZ w 
Rozdziale I pkt 7 ( przytoczonym w odpowiedzi nr 5) 

Pytanie 7
Co się stanie,  jeżeli  dostarczony sprzęt  będzie  pochodził  z  oficjalnych kanałów dystrybucji  europejskiej,  
jednak  Wykonawca  nie  będzie  mógł  dostarczyć  wymaganego  „potwierdzenia”,  ponieważ  wspomniany  
producent któregokolwiek z „asortymentu”, z sobie tylko znanych powodów postanowił preferować innego 
wykonawcę udostępniając jedynie jemu owo „potwierdzenie”, które ze swojej natury nie ma żadnego wpływu 
na prawidłowe wykonanie i działanie dostarczonego systemu ?

Odpowiedź 7
Zamawiający zgodnie z Rozdziałem IV A wymaga złożenia na formularzu ofertowym-załącznik nr 1 do 
SIWZ „Oświadczenie wykonawcy, że dostarczony asortyment w ramach realizacji umowy jest zakupiony w 
oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej”. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” oświadczenie jest wiążące. 
W przypadku radiotelefonu bazowego, serwera radiokomunikacyjnego i konsoli dyspozytorskiej, zgodnie 
z  Rozdziałem I pkt 7 SIWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia wraz z dostawą  przedmiotu 
zamówienia.
W przypadku braku złożenia powyższego oświadczenia i braku potwierdzenia na ww asortyment, będzie 
traktowane jako niezgodność z SIWZ i na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty wykonawcy „jej treść nie odpowiada treści SIWZ (...)”

Pytanie 8
Uzależnienie  przyjęcia  dostawy  od  oświadczenia  podmiotu  trzeciego,  nie  będącego  stroną  umowy  oraz  
niezależnego od Wykonawcy i niebędącego jednocześnie dokumentem, o którym mowa w ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA  ROZWOJU  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  
zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia” stanowi w naszej opinii naruszenie 
przepisów art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy Zamawiający byłby skłonny zmodyfikować 
ten zapis na: „Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment w ramach realizacji umowy pochodził z  
oficjalnych kanałów dystrybucyjnych Producenta na terenie Unii Europejskiej.” 

Odpowiedź 8
Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 5 Zamawiający oczekuje oświadczenia od Wykonawcy a nie od 
podmiotu trzeciego. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

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