
 
 

L.dz. ZP  - 1342/18 
       Radom, dnia 29.05.2018r. 

 

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 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1  Ustawy PZP  (Dz. U. z  2017r. poz. 1579)  wyjaśnia: 

Pytanie 1 
Mając na uwadze zamawiane pasmo, które ma obsługiwać router TYP1 (4 i 10Mb/s) oraz ewentualne przyszłe 

potrzeby w zakresie zwiększonych wymagań dla pasma, czy Zamawiający dopuści aby router TYP1 

charakteryzował się wydajnością >=50 Mb/s? 

Odpowiedź na Pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza, aby router TYP1 charakteryzował się wydajnością >=50 Mb/s. 

 

Pytanie 2 
Zamawiający dla przełączników sieciowych obu typów specyfikuje minimum 2 interfejsy 10/100/1000 

Base-T lub COMBO 10/100/1000Base T/SFP, czy Zamawiający dopuszcza aby zastosowane przełączniki 

umożliwiały wsparcie dla minimum dwóch interfejsów 10/100/1000Base-T poprzez zastosowanie modułów 

SFP, czy oczekuje również aby w przypadku zastosowania przełącznika, który spełnia wymaganie minimum 

dwóch interfejsów 10/100/1000Base-T poprzez zastosowanie modułów SFP, Wykonawca dostarczył również 

dwa moduły 1000BASE-T Copper SFP do wszystkich typów przełączka? 

Odpowiedź na Pytanie nr 2 : 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przełączników umożliwianych wsparcie dla minimum dwóch 

interfejsów 10/100/1000Base-T poprzez zastosowanie modułów SFP. 

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dostarczył również dwa moduły 1000BASE-T Copper SFP do 

wszystkich typów przełączników. 

  

Pytanie 3 
Czy zamawiający dopuszcza aby zastosowany serwis dla routerów i przełączników, jakich Wykonawca 

zdecyduje się użyć do świadczenia usługi dzierżawy, zapewniał ciągłości działania usługi zgodnie  

z wymaganym przez Zamawiającego SLA w ramach trwania kontraktu, a po zakończeniu umowy świadczenia 

usługi dzierżawy Wykonawca zapewnił wsparcie serwisowe nie gorsze, niż podczas świadczenia usługi na 

kolejny rok po zakończeniu umowy,  w sytuacji, w której Zamawiający zdecyduje się na odkupienie 

wykorzystywanych routerów i przełączników przez Wykonawcę do świadczenia usługi dzierżawy  

w momencie jej zakończenia? 

Odpowiedź na Pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że serwis dla urządzeń końcowych ma być zgodny z wymaganym przez 

Zamawiającego SLA określonym w SIWZ. Zamawiający w przypadku wykupu urządzeń w prawie opcji 

wymaga serwisu na zasadach obowiązujących w trakcie realizowanej umowy. 

  

Pytanie 4 
W związku z tym, iż Zamawiający nie oczekuje aby sprzęt wykorzystywany do świadczenia usługi był nowy, 

to czy dopuszcza, aby wykorzystany sprzęt nie był zarejestrowany na jego koncie w Cisco  

z jednoczesna gwarancją Wykonawcy do zapewnienia Zamawiającemu ciągłości działania usługi dzierżawy 

zgodnie z SLA wraz z dostępem do najnowszych wersji oprogramowania, oraz po zakończeniu umowy  

w przypadku gdy Zamawiającego zdecyduje się na odkupienie od Wykonawcy routerów i przełączników przez 

kolejny rok od dnia wygaśnięcia umowy świadczenia usługi dzierżawy? 

Odpowiedź na Pytanie nr 4: 
 W przypadku zapewnienia serwisu zgodnego z SLA wraz z dostępem do najnowszej wersji oprogramowania 

w trakcie trwania umowy oraz w przypadku zastosowania prawa opcji, Zamawiający nie będzie wymagał 

rejestracji urządzeń na KWP/ KGP. 

 

  

 



 
 

Pytanie 5 
Wykonawca prosi o potwierdzenie kształtu konstrukcji „Formularza Ofertowego” będącego załącznikiem  

nr 2 do SIWZ (str. 24). W rozumieniu Wykonawcy przedmiotem zamówienia podlegającym ocenie na etapie 

wyboru oferty jest tylko i wyłącznie cena podstawowa (pkt. 1). Jeśli chodzi o prawo opcji (pkt. 2) jest  

to jedynie informacja dodatkowa mająca na celu ewentualne późniejsze podjęcie decyzji przez Zamawiającego 

o wykupie sprzętu (Bądź nie) dostarczonego przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

jednak będącego jego własnością przez cały okres obowiązywania umowy. Tym samym prawo opcji nie ma 

wpływu na wybór oferty przez Zamawiającego….? 

Odpowiedź na Pytanie nr 5: 
Zamawiający potwierdza  konstrukcję Formularza Ofertowego. Zamawiający informuje, że przedmiotem 

zamówienia podlegającym ocenie na etapie wyboru oferty jest tylko i wyłącznie cena podstawowa. 

 

Pytanie 6 
Czy w związku z niniejszymi pytaniami, mającymi wpływ na ostateczny dobór konfiguracji sprzętowej, 

Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.06.2018 r.? 

Odpowiedź na Pytanie nr 6: 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 15.06.2018r. do godz. 10:30. 
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 15.06.2018r. godzina 11:00. 
   

Pytanie 7 
Wykonawca zwraca uwagę na niezgodności w danych adresowych wykazanych w OPZ dla poszczególnych 

jednostek. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie poprawności tych danych : 

Miasto Ulica OPZ google 

Bieżuń Stary Rynek 1 Warszawska 2 

Stary Rynek 1/Stary Rynek 

2 

Chynów Chynów 57 Chynów 67 Główna 67, 

Czerwińsk 

Władysława Jagiełły 

16D ul. Władysława Jagiełły 17B Władysława Jagiełły 17C 

Gąbin Stary Rynek 10 Tylna 6 Stary Rynek 17 

Krasnosielc Rynek 30 Młynarska 2 Rynek 31 

Nowe Miasto Główny Rynek 32 Rynek 33 Główny Rynek 32 

Rościszewo Armii Krajowej 1 Jana Pawła II 6 ul. A. Krajowej 1 

Sanniki Warszawska 153 Warszawska 155 ul. Warszawska 153 

Wilga Warszawska 38 Warszawska 58 Warszawska 38 

Wiskitki Kościuszki 1A l. Plac Wolności 35 Kościuszki 1A 

Żelechów Traugutta 5 Piłsudskiego 47 Traugutta 5 

   
Odpowiedź na Pytanie nr 7: 
Zamawiający w  Załączniku nr  6 do SIWZ  dokonuje zmian adresu dla następujących lokalizacji: 

 

Miasto Adres 

 Bieżuń Stary Rynek 1 

Chynów ul. Główna 67 

Czerwińsk Władysława Jagiełły 16D 

Gąbin Stary Rynek 10 

Krasnosielc Rynek 31 

Nowe Miasto Główny Rynek 32 

Rościszewo Armii Krajowej 1 

Sanniki Warszawska 153 



 
 

Wilga Warszawska 38 

Wiskitki Kościuszki 1A 

Żelechów Piłsudskiego 47 

  

W związku z dokonaną zmianą w Załączniku nr 6 do SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany  

w załącznikach nr 1A, 1B, 1D do SIWZ. 

 

 

 

 

 Z poważaniem 

               KIEROWNIK 

Sekcji Zamówień Publicznych 

  KWP z siedzibą w Radomiu 

    /-/ mgr Julita Dudzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 
Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianie  
Załącznik nr 1A,1B,1D do SIWZ po zmianie  
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