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Radom, dn. 27.01.2017 r. 

BZP.271.1.1060.2016.PF 

    Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę rozbudowy systemu wczesnego Ostrzegania  

i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia w ramach projektu „Rozbudowa Systemu 

Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach 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 dotyczącym treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

W trybie art. 38 UZP zwracam się z prośbą odpowiedź 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”: 

 

1. W odpowiedzi z dnia 18.01.2017 r. (pismo nr BZP.271.1.1060.2016.PF) Zamawiający zmienił zapis 

w pkt. XXI. 5. SIWZ. Nowy zapis jasno określa, że zakup klucza licencyjnego do WebAPI SAOL MUW jest 

obowiązkiem Wykonawcy. 

Pytanie: Czy w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie 

Zamawiający zapewni jednakowe ceny niezbędnych kluczy licencyjnych dla wszystkich uczestników 

postępowania ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Cena klucza licencyjnego jest określona na stronie www.saolsystem.com i wynosi dla wszystkich 

zainteresowanych 10 000 PLN netto. Z informacji pozyskanych przez Zamawiającego wynika, iż w ramach 

realizacji przedmiotowego zamówienia zakup kluczy licencyjnych na każdą syrenę i centralę nie jest 

konieczny. Wymagany jest tylko jeden klucz licencyjny zapewniający integrację centrali miasta Radom  

z centrala wojewódzką. 

 

Tytułem wyjaśnienia Zamawiający informuje, iż realizowane zadanie rozbudowy systemu w ramach 

projektu pod nazwą „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na 

terenie Miasta Radomia” stanowi integralny element systemu alarmowania na terenie województwa 

mazowieckiego. Warunkiem koniecznym realizacji projektu, wynikającym z rekomendacji Wojewody 

mazowieckiego w przedmiocie rozbudowy systemu na terenie województwa mazowieckiego jest integracja 

z istniejącym systemem pozostającym w jego dyspozycji. Ewentualna realizacja projektu przez Urząd 

Miejski w Radomiu jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 

priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nie spełnienie 

warunków zawartych w rekomendacji wojewody mazowieckiego stanowi przesłankę negatywną dla 

Mazowieckiej Jednostki wdrażania Projektów Unijnych i w efekcie pozbawia projekt finansowania.  

W związku z powyższym zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentacji przedmiotowego 

zamówienia wynikające z rekomendacji wojewody mazowieckiego. 

http://www.bzp.uzp.gov.pl/
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2. Cena klucza licencyjnego jest wysoka i uzależniona od liczby urządzeń peryferyjnych (syren, 

czujników itp.). Istnieje obawa, że Państwa decyzja może rodzić dodatkowe koszty u Wykonawcy w okresie 

serwisu gwarancyjnego podczas kolejnej rozbudowy systemu alarmowania i konieczności integracji 

nowych urządzeń peryferyjnych z systemem MUW. 

Pytanie: Czy koszt zakupu nowych kluczy licencyjnych, w sytuacji kolejnej rozbudowy systemu 

alarmowania o nowe urządzenia peryferyjne i konieczności ich integracji z systemem MUW, obciąży 

Wykonawcę wybranego w obecnym postępowaniu, czy też będzie każdorazowo doliczany do ceny syren 

alarmowych w przyszłych zakupach ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Nie ma konieczności zakupu kluczy licencyjnych do urządzeń peryferyjnych w celu ich integracji z centralą 

MUW. Wymagany jest tylko jeden klucz licencyjny zapewniający integrację centrali miasta Radom  

z centrala wojewódzką. Klucze licencyjne urządzeń peryferyjnych zapewnia wykonawca budujący system 

w Radomiu. W przypadku rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania miasta Radom o nowe 

urządzenia peryferyjne nie ma konieczności bezpośredniej ich integracji z systemem MUW. Zgodnie  

z założeniem projektu integracja ma być zapewniona tylko na poziomie centrala miasta Radom - centrala 

MUW. Jednocześnie podkreślamy, że zakupiony klucz licencyjny umożliwiający integrację w ww. zakresie 

jest bezterminowy i w przypadku rozbudowy systemu wykonawca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów 

związanych z integracją z systemem MUW. 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA  

                                                                          Aneta Ćwiklińska 

                                      Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

               

 

 


