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W Y K O N A W C Y 

                       WYJAŚNIENIE  I ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej  

oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych  Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy 

telekomunikacyjnych) – nr postępowania 27/18 
 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2017r. poz. 1579)   przekazuje treść zapytań i wyjaśnia: 

  

Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane w ramach realizacji zamówienia 

urządzenia teletransmisyjne (routery, moduły), switche, oraz oprogramowanie na nich zainstalowane 

pochodziły z legalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz były nowe, 

wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, oraz nie były używane we wcześniejszych 

projektach? Jednocześnie, prosimy o potwierdzenie, czy na potwierdzenie powyższych parametrów 

Wykonawca powinien dostarczyć stosowne oświadczenie Producenta lub przedstawicielstwa producenta  

w Polsce? 

 

Odpowiedz na pytanie nr 1: Zamawiający potwierdza, że urządzenia teletransmisyjne, przełączniki oraz 

oprogramowanie muszą pochodzić z legalnego, autoryzowanego kanału  sprzedaży producenta na rynek polski. 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie daty produkcji urządzeń. Zamawiający wymaga natomiast 

najnowszej wersji oprogramowania dla danego urządzenia oraz wymaga wsparcia technicznego producenta 

przez cały okres trwania umowy. 
Zamawiający wymaga  również, aby urządzenia zapewniły nieprzerwaną pracę i były sprawne przez cały okres 

trwania umowy. Serwis i wszelkie naprawy muszą być zapewnione przez Wykonawcę. Zamawiający nie 

wymaga oświadczeń od producenta urządzeń dot. legalności i autoryzacji  kanału sprzedaży na rynek polski 

oraz daty produkcji sprzętu. 
  

Pytanie nr 2 
Zamawiający w treści SIWZ w pkt. 3.4.3. i 3.4.4.(tak samo w pkt 3.5.3. i 3.5.4), pisze min. że zastrzega sobie 

prawo do samodzielnego skonfigurowania urządzeń, podłączenia do nich innych urządzeń oraz  

że urządzenia te będą zarządzane i administrowane przez personel Zamawiającego.  Wobec powyższego, 

kluczowym wydaje się posiadanie przez Zamawiającego stosownego wsparcia producenta. W takiej sytuacji 

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy słuszne jest rozumienie Wykonawcy, że oferowany sprzęt 

teletransmisyjny powinien być objęty gwarancją producenta dającą między innymi możliwość zgłaszania 

awarii urządzeń i zapytań o pomoc techniczną bezpośrednio do producenta, w szczególności: 

• Hardware Repalcement – wymiana uszkodzonego sprzętu przez producenta 

• Firmware upgrade/update – aktualizacja oprogramowania systemowego   

• TAC access – nieograniczony dostęp do centrum pomocy technicznej producenta WWW access – dostęp  

do bazy wiedzy, dokumentacji i forum dyskusyjnego w ramach niepublicznych stron WWW producenta. 

Zwracamy uwagę na fakt, że Zamawiający zamierza samodzielnie zarządzać i administrować urządzeniami,  

a jednocześnie oczekuje wsparcia serwisowego od Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien 

posiadać nieograniczony dostęp do konfiguracji urządzeń i tym samym swobodnie zarządzać,  

np. aktualizacją oprogramowania czy wprowadzaniem zmian konfiguracyjnych.   

 

Odpowiedz na pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  Zamawiający 

potwierdza, że ze względu na specyfikę działalności, nie wyraża zgody na swobodny dostęp Wykonawcy  

do konfiguracji urządzeń. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza dostęp Wykonawcy  

do konfiguracji urządzeń za zgodą i pod nadzorem służb technicznych KWP/KGP. 
 

 

 



Pytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca dostarczając niezbędny do realizacji usług sprzęt teletransmisyjny 

(routery, moduły, switche) zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie Producenta lub 

przedstawiciela producenta w Polsce potwierdzające wykupienie serwisów gwarancyjnych do wszystkich w/w 

urządzeń w całym okresie świadczenia usługi? 

 

Odpowiedz na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że w całym okresie świadczenia usługi Wykonawca 

zapewnia serwis gwarancyjny urządzeń. 
 

 

Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, czy sprzęt i licencje wykorzystywane do świadczenia usług mają być zarejestrowane 

w bazie producenta na KWP/KGP?  Rejestracja w bazie producenta znacząco ułatwi Zamawiającemu 

zarządzanie i administrowanie urządzeniami a tym samym uzyskanie szybkiego dostępu do pomocy 

technicznej producenta. Dodatkowo, rejestracja w bazie producenta usprawni proces ewentualnego odkupienia 

urządzeń przez Zamawiającego po zakończonej umowie. 

 

Odpowiedz na pytanie nr 4 : Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował sprzęt i licencje  

w bazie producenta na KGP. 
 

Pytanie nr 5 
W pkt. 3.4.2. n Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w 1 interfejs ISDN 30B+D (PRA) 

natomiast jako urządzenie spełniające wymagania podaje kartę 2-portową WIC32MFT-T1/E1 dla serii 29xx. 

Prosimy o potwierdzenie, że zaproponowanie przez Wykonawcę karty 1-portowej (np. NIM-1MFT-T1/E1 dla 

serii ISR 43xx lub VWIC3-1MFT-T1/E1 dla serii ISR 29xx) będzie uznane za zgodne z SIWZ lub zmianę 

wymagań na "urządzenie wyposażone w 2 interfejsy ISDN 30B+D" 

  

Odpowiedz n pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza również kartę jednoportową spełniającą wymogi SIWZ. 
 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 

 

I. 

W SIWZ w pkt. 6 

jest: 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez 

Zamawiającego : 
Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)  

we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany – załącznik nr 3 do SIWZ; 

Do wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wypełnienia 

jedynie sekcji α części IV JEDZ. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  udziału  

w postępowaniu (Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego na 

podstawie art. 11 w zw. z art. 10  ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016r. poz. 

1489 ze zm.) oraz Wykaz usług wykonanych ), należy złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego. 
 

winno być: 

Wykaz oświadczeń i dokumentów 

Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)  

we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany – załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie; 

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  udziału w postępowaniu Zaświadczenie o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10  ustawy z dnia 16 lipca 

2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016r. poz. 1489 ze zm) oraz Wykaz usług wykonanych, należy 

złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego. 

1. Oświadczenia wstępne w formie JEDZ  (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane mogą 

być w postaci papierowej albo elektronicznej. 



2. Do wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wypełnienia 

Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w  postępowaniu  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) . Wzór JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 

5 stycznia 2016r. (Dz.Urz.UE nr L3 z 6.I.2016). 
Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom 

określonym w SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcę, Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

 te potwierdzają spełnienie warunków w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący podwykonawców. 

4. Oświadczenia wstępne w formie JEDZ  (o których mowa w art. 25a ustawy PZP) składane   

w postaci elektronicznej muszą spełniać poniższe wymagania: 

a) Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia podmiotów 

składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane  

na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,  

o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego 

przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 
b) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta 

elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ 

należy przesłać na adres email: malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl. 
c) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, .doc, .docx. 

d) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ  

i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z ww. formatów. 

e) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

f) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ przez Wykonawcę  powinien zostać zaszyfrowany 

(opatrzony hasłem dostępowym), którego podanie będzie wymagane do otwarcia ofert.  

W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie,  

w którym przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat) 

g) Hasło dostępowe do plików zawierających JEDZ – Wykonawca zamieszcza w treści oferty/wniosku 

składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać również inne informacje 

niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym 

programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 

h) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 

dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 

należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy 

albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy i dokumentu. 

i) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 

j) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego zamawiającego. 

 

II. 

1) Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dodanie zapisu 

 

1. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy ………………………………… 

mailto:malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl


……………………………………………………………………………………………... 

 

2. Hasło dostępowe do plików zawierających JEDZ  …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 

 

3.  Inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje  

o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ 

………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Zamawiający  dokonuje zmiany  załącznika nr 3 do SIWZ. 
 

1. W dokumencie JEDZ 

w Części II: Informacje dotyczące wykonawcy w ppkt. C: Informacje na temat polegania na zdolności innych 

podmiotów 

dodaje się zapis do wypełnienia: 

Zależność od innych podmiotów 

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych 

poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V ?  

Należy zaznaczyć TAK lub NIE . 

          Z poważaniem 

KIEROWNIK 

Sekcji Zamówień Publicznych 

  KWP z siedzibą w Radomiu 

   /-/ mgr Julita Dudzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie ( Formularz Ofertowy) 
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie ( JEDZ) 
 

 

 
              Sekcja Zamówień Publicznych 

Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 
   ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom 

 

   dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik 


