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Radom, dn. 18.01.2017 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 odpowiedź, jaka została udzielona  
w związku z przesłanym przez Wykonawcę zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

W trybie art. 38 UZP zwracam się z prośbą o pilną odpowiedź na poniższe pytanie w postępowaniu 
nr BZP.271.1.1060.2016.PF o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na 
terenie Miasta Radomia”. 
Zamawiający w odpowiedziach z dnia 12.01.2017 r. informuje potencjalnych wykonawców, że: 
1. nie jest w posiadaniu kluczy licencyjnych do systemu mazowieckiego, 
2. nie zapewnia środowiska testowego do systemu SAOL MUW, 
3. wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty integracji z systemem wojewódzkim. 
 
PYTANIE: 
Czy Zamawiaj ący jest świadom, że powy ższe decyzje prowadz ą do naruszenia ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkur encji (Dz. U.2003 r. Nr 153 poz. 1503, z pó źn. 
zm.) ? Wnosimy o zmian ę ww. zapisów. 
 

Właścicielem wojewódzkiej centrali alarmowania produkcji firmy SCH Elektronik jest Mazowiecki 
UW. Jest on również właścicielem interfejsu komunikacyjnego, wykonanego na zlecenie firmy SCH 
Elektronik. Mamy więc sytuację w której jedyną na świecie firmą mogącą udostępnić środowisko testowe 
centrali wojewódzkiej oraz sprzedać klucz licencyjny jest ww. firma (lub jej podwykonawca). Poniższy 
fragment dokumentacji będącej załącznikiem do Państwa SIWZ jednoznacznie okresla, że to nowy klient 
(UM/SP) otrzymuje klucz licencyjny od Mazowieckiego UW lub go wykupuje u producenta (lub 
dystrybutora): 

3 Uwierzytelnianie nowego klienta 
 
3.1 Przekazanie danych do MUW 
Pierwszym etap dodawania nowego klienta do serwera jest przekazanie adresu IP klienta do  
obsługi systemu SAOL MUW. Obsługa SAOL MUW wprowadza adres IP klienta do firewall’a,  
aby klient uzyskał możliwość jakiejkolwiek komunikacji z serwerem. 
Obsługa SAOL MUW wygeneruje dla dedykowanego adresu IP klienta kod uwierzytelniający,  
który będzie niezbędny do prawidłowej komunikacji z SAOL MUW i przekaże go obsłudze  
klienta. 
Do komunikacji między centarlami niezbedny jest również klucz licencyjnt, który klient  
otrzymuje od MUW lub wykupuje klucz licencyjny u procducenta lub dystrybutora systemu  
SAOL MUW i przekazuje obsłudze MUW. 
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ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany zapisów zamieszczonych w SIWZ dotyczących kluczy 
licencyjnych, środowiska testowego oraz kosztów integracji systemu z systemem wojewódzkim.  
Mając na uwadze zakres działalności Zamawiającego oraz zależność we współpracy z instytucjami 
przekazującymi niezbędne dane w tym z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie,  nie 
dopuszcza on możliwości rezygnacji z ww. zapisów.  W ocenie Zamawiającego klucze licencyjne, jak 
również zakup dostępu do korzystania ze środowiska testowego jest dostępny, tym samym Zamawiający 
nie naruszył zasad uczciwej konkurencji i nie spowodował ograniczenia dostępu udziału w postępowaniu 
dla innych Wykonawców. 

 
W związku z udzieloną odpowiedzią, 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: 

 
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. Wykonawca musi również uwzględnić w swojej ofercie 
koszty integracji z systemem wojewódzkim. 
 
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 
wszystkie koszty integracji istniejących systemów na terenie miasta Radom oraz zapewnienie 
kompatybilności z Systemem Wczesnego Ostrzegania i Systemem Wykrywania i Alarmowania wojewody 
mazowieckiego, w tym zakup kluczy licencyjnych, licencji oraz dostęp do środowiska testowego. 
 
 

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: 03.02.2017r., godz. 11:30 . 
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2017r. 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  
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” 
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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  03.02.2017r. 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 03.02.2017r. 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 20.01.2017r. o godz. 12:00.  
 
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 03.02.2017r. o godz. 12:00.  

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

               
 
               Z up. PREZYDENTA MIASTA  

                                                                                        Aneta Ćwiklińska 
                                              Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 


