
L.dz. ZP  - 1460/18 
 
          Radom, dnia 06.06.2018r.  
 

 
W Y K O N A W C Y 

                       WYJAŚNIENIE  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: 

  

1.  

Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 10 maja 2018r., w szczególności na pytanie nr 4 udzielił odpowiedzi, 

że sprzęt oraz licencje powinny zostać zarejestrowane w bazie producenta na Komendę Główną Policji. Jednocześnie  

w odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 29 maja 2018r., Zamawiający stwierdził, że w przypadku zapewnienia serwisu 

zgodnego z SLA oraz dostępem do najnowszej wersji oprogramowania w trakcie trwania umowy oraz w przypadku  

zastosowania prawa opcji, nie będzie wymagał rejestracji urządzeń na KWP/KGP. W celu uniknięcia nieporozumień, 

prosimy o doprecyzowanie udzielonych odpowiedzi.  Fakt świadczenia usług serwisowych oraz dostępu do najnowszego 

oprogramowania nie pozostaje w żadnym stopniu w sprzeczności z rejestracją urządzeń i licencji w bazie producenta  

na KWP/KGP. Ma natomiast istotny wpływ na końcową wycenę urządzeń oraz licencji w przypadku skorzystania z prawa 

opcji. Wykonawca, rejestrując uprzednio sprzęt na siebie, w momencie odsprzedaży tych urządzeń zobowiązany będzie 

do wykupienia nowych licencji do oprogramowania na urządzeniach. Są to znaczące nakłady finansowe, które zostaną  

w całości przeniesione na Zamawiającego. Fakt rejestracji urządzeń na KWP/KGP od początku trwania kontraktu  

eliminuje ten dodatkowy koszt. Należy również zwrócić uwagę, że sama rejestracja nie nakłada na Zamawiającego  

żadnego obowiązku późniejszego wykupu sprzętu. Wobec powyższego wnosimy o utrzymanie konieczności rejestracji 

sprzętu oraz licencji na KWP/KGP.  

2.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w odpowiedziach na pytania z dnia 10 maja 2018 r., w szczególności  na pytanie nr 1, 

Zamawiający wskazał, że sprzęt powinien pochodzić z autoryzowanego i legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek 

polski. Brak konieczności rejestracji sprzętu oraz licencji na KWP/KGP może spowodować, że potencjalny Wykonawca 

zaoferuje sprzęt używany już w innych projektach, a ponowna rejestracja sprzętu i licencji w bazie producenta  

na KWP/KGP będzie wiązała się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na zakup nowych 

licencji. Wobec powyższego wnosimy o utrzymanie konieczności rejestracji sprzętu oraz licencji w bazie producenta na 

KWP/KGP oraz potwierdzenia faktu, że sprzęt nie był używany w innych projektach. 

Odpowiedz na Pytanie nr 1 i 2 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje udzielone w dniu 29.05.2018r. (pismo nasz znak ZP 1342/18) wyjaśnienia, które 

są obowiązujące i wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  

 

                   Z poważaniem 

                     z up. 

             Starszy Inspektor 

              Sekcji Zamówień Publicznych 

                 KWP z siedzibą w Radomiu 

                          Paweł Kęsiak 
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