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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 KWP Katowice, KMP Częstochowa, KPP Mikołów,
KP2 i KP3 Bielsko-Biała, KP I Gliwice oraz CBŚP Katowice” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie  nr 1:  Zamawiający  jako  jedno z  kryteriów wybory  najkorzystniejszej  oferty wskazuje  długość  gwarancji
oferowanych urządzeń. Czy Zamawiający wymaga, aby wydłużona (do 24 lub 36 miesięcy) gwarancja była gwarancją
świadczoną bezpośrednio  przez  producenta  sprzętu  (m.in.  z  możliwością  zgłaszania  usterek  przez  Zamawiającego
bezpośrednio u producenta)?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, aby wydłużona gwarancja, była gwarancją świadczoną bezpośrednio przez
producenta sprzętu. Oferowany towar musi być objęty standardową - podstawową gwarancją producenta, natomiast
gwarancję wydłużoną – dodatkową może świadczyć Wykonawca umowy.

Pytanie nr 2: W załączniku nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający jako telefon IP Dect grupy III
specyfikuje Gigaset A540 IP oraz Zasilacz do telefonów IP Cisco Cisco CP-PWR-CUBE-4. Maksymalna gwarancja
producenta na ten aparat wynosi 24 miesięcy, a na zasilacz 12 miesięcy. Uniemożliwia to zaproponowanie gwarancji 36
miesięcznej na pozostały asortyment. Czy w związku z powyższym Zamawiający przyjmie stałą wartość gwarancji 12
lub 24 miesiące dla telefon IP Dect grupy III oraz 12 miesięcy na Zasilacz do telefonów IP Cisco Cisco CP-PWR-
CUBE-4. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie rozdziału XI – Opis
kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów
i sposobu oceny ofert oraz Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Zmodyfikowana
treść załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy oraz SIWZ stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Zmiany
zaznaczono czerwonym kolorem czcionki.

Pytanie nr 3: Pytania dotyczące załącznika nr 2 do siwz - Wzór umowy 
1.1 Prosimy o zmianę zapisów par. 2 pkt. 1 i 11 na następujące:

1. Dostawa telefonów IP w ramach zamówienia nastąpi w terminie 77 dni od dnia zawarcia umowy.
11. … W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpi maksymalnie
w terminie 77 dni od dnia zawarcia umowy…
Wyjaśnienie:
Wyżej zasugerowany termin wynika z informacji o dostępności, podawanej na oficjalnej stronie producenta (informacja
na dzień 4.04.2018)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Pytanie nr 4: Pytania dotyczące załącznika nr 2 do siwz - Wzór umowy 
1.2 Prosimy o zmianę zapisów par.3 pkt. 5 na następujący:

5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 3, jednak nie niższej niż
wymieniona w ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Pytanie nr 5: Pytania dotyczące załącznika nr 2 do siwz - Wzór umowy
1.3 Prosimy o potwierdzenie zapisów par.6 pkt. 4:

4. W okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie będzie odbierany przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego,
oraz po naprawie dostarczany do Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19.

Czy sprzęt rozlokowany we wszystkich jednostkach wskazanych w zamówieniu publicznym (tj, KWP Katowice, KMP
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Częstochowa, KPP Mikołów, KP2 i KP3 Bielsko-Biała, KP I Gliwice oraz CBŚP Katowice) w razie awarii zawsze
będzie odbierany i dostarczany pod adres Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,  iż w okresie obowiązywania gwarancji  sprzęt  podlegający naprawie będzie
zawsze odbierany i dostarczany pod adres Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19

Pytanie nr 6:  Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ, Rozdział XIV pkt 2b oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór
umowy, par.9 pkt. 2 na następujący: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie zmiany
obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty netto wynikającej z realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Pytanie nr 7: Pytania dotyczące protokołu odbioru dostawy: Prosimy o wykreślenie z tabeli z wykazem dostarczonych
produktów kolumny z nagłówkiem „MAC address”. 

Odpowiedź: W  tabeli  z  wykazem  dostarczonego  sprzętu  musi  pozostać  kolumna  MAC  address,  gdyż  jest  to
podstawowa informacja wykorzystywana przy imporcie telefonów do serwera telefonii IP Cisco Call Manager.

Pytanie  nr  8: Pytania  dotyczące  protokołu  odbioru  dostawy:  Prosimy  o  krótki  opis  procesu  przyjęcia  dostawy,
z precyzyjnym określeniem terminów lub czasów potrzebnych na dokonanie poszczególnych potwierdzeń na Protokole
Odbioru Dostawy:

 Potwierdzenie kompletności dostawy
 Potwierdzenie  zgodności  jakości  przyjmowanej  dostawy  z  parametrem/funkcjonalnością

zaoferowaną w ofercie
 Świadectwa dodatkowe, dokumenty gwarancyjne (jeśli były przewidziane w umowie)
 Końcowy wynik odbioru

Odpowiedź: Szczegóły dostawy zostały określone w paragrafie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.
Odbioru  dokonuje  Komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  a  dowodem  zrealizowania  dostawy  będzie  pisemne
potwierdzenie w formie protokołu odbioru dostawy według wzoru załącznika do umowy.
Protokół  odbioru  dostawy  zostanie  sporządzony  w  dniu  realizacji  dostawy,  o  ile  ta  zostanie  zrealizowana
w uzgodnionym wcześniej terminie pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
W celu usprawnienia procesu dostawy Wykonawca może sporządzić i przekazać w dniu dostawy lub wysłać wcześniej
drogą elektroniczną szczegółowy wykaz przedmiotów dostawy wraz z numerami seryjnymi i MAC adresami (dotyczy
telefonów IP).

Załącznik:
- SIWZ modyfikacja nr 1
- Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy modyfikacja 1
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