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Radom, dn. 12.01.2017 r. 
BZP.271.1.1060.2016.PF 

    Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usług ę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania  
i Alarmowania o Zagro żeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagro żeniach na terenie Miasta Radomia”, ogłoszonego  
w dniu 29.12.2016 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer 
ogłoszenia: 376213 - 2016). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone  
w związku z przesłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu oraz załącznika nr 1 do SIWZ tj. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (pisownia 
oryginalna): 

PYTANIE NR 1: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) nie ma rysunków L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, 
zawierających schematy połączeń MCA i RPDAC01. oraz rysunków W-1, W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, W-8, 
W-9, W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W-20, W-21, W-22, W-23  
przedstawiającego trasy kablowe i lokalizację urządzeń. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż uzupełnił brakujące rysunki i udostępnił je na stronie Zamawiającego 
http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne, na której została zamieszczona cała dokumentacja 
przetargowa, w formie załącznika nr 1a do SIWZ oraz załącznika nr 1b do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 2: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) określono, że pobór mocy systemu (syreny) podczas 
czuwania nie powinien wynosić więcej niż 1W. Nie jest możliwe uzyskanie tak niskiego poboru mocy, gdyż 
pobór mocy przez elementy wchodzące w skład każdej syreny  (radiotelefon, terminal DSE, oraz prąd 
doładowania konserwacyjnego akumulatorów przekroczą taką moc). Wnosimy o rezygnację z tego 
wymogu.  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż rezygnuje z ww. wymogu, który został określony w załącznika nr 1 do SIWZ  
tj. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Zamawiający informuje jednocześnie, że oczekuje zasilania 
modemu LTE z wykorzystaniem zasilania rezerwowego bloku sterowania syreny (BS), w przypadku zaniku 
zasilania sieciowego 230V. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w załączniku nr 1 do SIWZ. 

PYTANIE NR 3: 

W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) określono, że blok sterujący syreny w wykonaniu 
zewnętrznym musi pracować w temperaturze od -20 do +60 st. C,  głośniki w temperaturze od -30 do +60 
st. C  natomiast dla zewnętrznej części terminala LTE podano jeszcze inny zakres temperatury pracy (-35 
do +50 st. C). Z czego wynika taki rozrzut temperatury minimalnej? 
 



 

 

Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 189), 26-600 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Strona 2 z 6 

ODPOWIEDŹ: 
W związku z powstałą rozbieżnością, Zamawiający informuję, że wymagany zakres temperatur pracy 
wszystkich urządzeń systemu  to -35 do +50 st. C. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji  
w załączniku nr 1 do SIWZ. 

PYTANIE NR 4: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) określono, że blok sterujący syreny w wykonaniu 
zewnętrznym musi pracować w temperaturze od -20 do +60 st. C. Jak wiadomo w Polsce występują 
znacznie niższe temperatury minimalne. Czy zatem podanie takiej granicy temperatury dla bloku 
sterującego nie jest błędem, gdyż grozi to jego uszkodzeniem podczas silnych mrozów? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na PYTANIE NR 3. 
 
PYTANIE NR 5: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) określono, że głośniki powinny być wykonane  
z niekorodujących stopów lekkich, zapewniających wagę jednego urządzenia nie przekraczającą 8 kg. Czy 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie głośników o większej masie jednostkowej, które są dużo wyższej 
jakości i w których nie następuje pękanie i kruszenie się odlewów, jak ma to miejsce w głośnikach o masie 
nie przekraczającej 8 kg. Ponadto zapis taki ogranicza konkurencję w rozumieniu Ustaw o Zamówieniach 
Publicznych. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapis projektu odnośnie stosowania stopów niekorodujących i maksymalnej 
wagi syreny. W/g posiadanej przez Zamawiającego informacji, istnieje na rynku kilku producentów, 
oferujących głośniki szczelinowe z niekorodujących stopów. 
  
PYTANIE NR 6: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) określono wymagane parametry okablowania głośników, 
m.in.  przewód musi posiadać 4 żyły o przekroju 2,5 mm2 każda i średnica przewodu nie powinna 
przekraczać 11 mm. Przewód 4-żyłowy stosuje się jedynie w syrenach o mocy 300W, w syrenach  
o większej mocy potrzeba większej liczby żył (nawet 16). Ponadto przekrój przewodu uzależniony jesy od 
impedancji zastosowanych głosników. Dlatego wnosimy o rezygnację z tych wymagań dla przewodów, 
gdyż są one sprzeczne z rzeczywistymi potrzebami. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje ww. zapis wyjaśniając, że podane parametry kabla głośnikowego dot. syreny  
o mocy 300W. Dla syren o większej mocy tzn. 600W, 900W i 1200W ilość kabli głośnikowych należy 
zwielokrotnić. 
 
PYTANIE NR 7: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) brakuje przedmiaru robót, prosimy o jego udostępnienie  
w celu określenia łącznej ilości kabli, korytek kablowych itp., co jest niezbędne do sporządzenia kalkulacji. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż uzupełnił brakujący przedmiar i udostępnił go na stronie Zamawiającego 
http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne, na której została zamieszczona cała dokumentacja 
przetargowa, w formie załącznika nr 1c do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 8: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) zaprojektowano montaż syren do kominów – czy zdaniem 
Zamawiającego jest to zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 
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ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu. 
 
PYTANIE NR 9: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) brakuje rysunków konstrukcji wsporczej syren 
mocowanych do kominów. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż uzupełnił brakujące rysunki i udostępnił je na stronie Zamawiającego 
http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne, na której została zamieszczona cała dokumentacja 
przetargowa, w formie załącznika nr 1b do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 10: 
W dokumentacji projektowej (Zał. Nr 1 do SIWZ) zaprojektowano montaż elementów systemu na strychu 
na ścianie komina wentylacyjnego – – czy zdaniem Zamawiającego jest to zgodne z Polskimi Normami  
i obowiązującymi przepisami. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu. 
 
PYTANIE NR 11: 
Czy zamawiający jest w posiadaniu kluczy licencyjnych do systemu mazowieckiego ? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie jest w posiadaniu kluczy licencyjnych do systemu mazowieckiego. Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego rozdysponował 
posiadane klucze licencyjne na potrzeby własne, w ramach istniejącego systemu. 
 
PYTANIE NR 12: 
Czy zamawiający zapewnia środowisko testowe do wykonania integracji z systemem mazowieckim? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie zapewnia środowiska testowego do systemu SAOL MUW. 
 
PYTANIE NR 13: 
Czy wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty integracji z systemem wojewódzkim ? 

ODPOWIEDŹ: 
Tak, Zamawiający informuje, że wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty integracji z systemem 
wojewódzkim. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w treści SIWZ. 

 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz powstałą rozbieżnością zapisów (w pkt. III 7. SIWZ 

oraz  umowy paragraf 3 pkt od 10 do 13) dotyczących wymogu zatrudnienia minimum 1 osoby wykonującej 
czynności w zakresie realizacji zamówienia,  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający 
dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący 
sposób: 
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W pkt. III. 1.1.  SIWZ zapis w brzmieniu: 
 

1.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawarty jest w DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ , stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ . 

 
zostaje zast ąpiony zapisem: 
 
1.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawarty jest w DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ , stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ .  
1.1.a) Rysunki L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, zawierające schematy połączeń MCA i RPDAC01,   

stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ , 
1.1.b) Rysunki W-1, W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, W-8, W-9, W-10, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16,  

W-17, W-18, W-20, W-21, W-22, W-23  przedstawiającego trasy kablowe i lokalizację urządzeń, 
stanowiące załącznik nr 1b do SIWZ , 

1.1.c) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1c do SIWZ.  
. 

 

W pkt. III. 7.  SIWZ zapis w brzmieniu: 
 

7.   Informacje dot. zatrudnienia  

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych, wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę min. 1 osoby wykonującej czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

2) Zamawiaj ący wymaga, aby min. 1 osoba realizująca przedmiot zamówienia, która wykonywać będzie 
czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

3) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww osoby.  

a) Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia zamawiającemu potwierdzenia zawarcia umowy o pracę z osobą w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) Potwierdzenie powinno zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, strony umowy, rodzaj pracy, 
termin rozpoczęcia pracy. 

c) Umowa o pracę powinna być zawarta co najmniej na okres realizacji zamówienia. 

4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymaga ń w zakresie zatrudnienia.  

a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3 a) Wykonawca 
zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 100,00 PLN. 

b) W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3 a) Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za 
nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

Zamawiaj ący na ka żdym etapie trwania umowy ma prawo do weryfikacji zg odno ści o świadczenia 
Wykonawcy ze stanem faktycznym poprzez wgl ąd do  dokumentów potwierdzaj ących 
zatrudnienie osób do ww. czynno ści. 
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zostaje zast ąpiony zapisem: 
 

7. Informacje dot. zatrudnienia 
 

Zgodnie z art 29 ust 3a Ustawy prawo zamówie ń publicznych Zamawiaj ący wskazuje , że następujące 
czynności objęte przedmiotem zamówienia, tj.: 

a) montaż urządzeń i elementów centralnego systemu sterowania i monitorowania syrenami lub jego 
konfiguracja i uruchomienie, 

b) montaż elementów punktów alarmowych i ich podłączenie lub uruchomienie punktu alarmowego, 

jako polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) wymagają zapewnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę,  aby były one realizowane przez minimum 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy  
o prac ę. 

Zamawiający informuje, że: 

a)    sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę oraz  

b)    uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie 
zatrudnienia  osób na podstawie umowy o pracę , oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,  

zostały określone w § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
W pkt. XXI. 5.  SIWZ zapis w brzmieniu: 
W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej  
i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 
 
zostaje zast ąpiony zapisem: 
W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej  
i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca musi również uwzględnić w swojej ofercie 

koszty integracji z systemem wojewódzkim. 

 
na str. 59 zał ącznika nr 1 do SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  zapi s w brzmieniu: 
- pobór mocy systemu podczas czuwania nie powinien wynosić więcej niż 1 W 

zostaje zast ąpiony zapisem: 
- zasilanie modemu LTE z wykorzystaniem zasilania rezerwowego bloku sterowania syreny (BS),  
w przypadku zaniku zasilania sieciowego 230V 

na str. 60 zał ącznika nr 1 do SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  zapi s w brzmieniu: 
- głośniki syreny muszą pracować przy temperaturze od -30 do +60 st. C 
- blok sterujący syreny w wykonaniu zewnętrznym musi pracować w temperaturze od -20 do +60 st. C– 

głośniki powinny być wykonane z niekorodujących stopów lekkich, zapewniających wagę jednego 
urządzenia nie przekraczającą 8 kg 

 
zostaje zast ąpiony zapisem: 
- głośniki syreny muszą pracować przy temperaturze od -35 do +50 st. C 



 

 

Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 189), 26-600 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Strona 6 z 6 

- blok sterujący syreny w wykonaniu zewnętrznym musi pracować w temperaturze od -35 do +50 st. C– 
głośniki powinny być wykonane z niekorodujących stopów lekkich, zapewniających wagę jednego 
urządzenia nie przekraczającą 8 kg 

 
 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami, co jest zgodne z brzmieniem art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, 
Zamawiający przedłu ża termin składania ofert , ustalając go na dzień: 20.01.2017r., godz. 11:30 . 
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2017r. o godz. 12:00.  
 

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 
 
w pkt. XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia  
16.01.2017r. do godz. 11:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  

"  Oferta na usług ę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania  
i Alarmowania o Zagro żeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa 

Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagro żeniach na terenie Miasta Radomia”, 
znak BZP.271.1.1060.2016.PF” oraz „Nie otwiera ć przed 16.01.2017r. godz. 11:30” 

 
zostaje zast ąpiony zapisem: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia  20.01.2017r. do 
godz. 11:30. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  

" Oferta na usług ę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania  
i Alarmowania o Zagro żeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa 

Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagro żeniach na terenie Miasta Radomia”, 
znak BZP.271.1.1060.2016.PF” oraz „Nie otwiera ć przed 16.01.2017r. godz. 12:00” 

 
w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
 
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 16.01.2017r. o godz. 11:30.  

 
Zostaje zast ąpiony zapisem: 
 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 20.01.2017r. o godz. 12:00.  

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

               Z up. PREZYDENTA MIASTA  
                                                                                        Aneta Ćwiklińska 
                                              Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


