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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 29.04.2014 r.        

Nr sprawy: TOM.271.1.14.2014  

                  
                                                   

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/14/INF/14 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
                     

Zamawiający informuje, że  w dniu 25 kwietnia 2014 roku wpłynęły pytania w sprawie ww. 
postępowania: 
 

„W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego  
z następującymi zapytaniami: 
1. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, jeśli Podwykonawca zgłoszony przez Wykonawcę wykaże, 

że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz. 

1800 z późn. zm.)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów. W treści przepisu Ustawodawca nie przewidział 

możliwości korzystania z uprawnień do wykonywania określonej działalności innych 

podmiotów.     

 

 

2. Zamawiający we „Wzorze umowy”, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ w § 18 ust. 8 

wymaga: „Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione 

na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie, z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych”. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności na rachunek 
prowadzony przez bank w przypadku, gdy wykonanie umowy będzie wiązało 
się z koniecznością zaciągnięcia kredytu na jej finansowanie 

 

Odpowiedź: 

Możliwa jest sytuacja w której Wykonawca pozostaje nadal dłużnikiem Zamawiającego,  

a zostanie dokonana wyłącznie cesja samej wierzytelności, tj. wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający w załączniku nr 1c zawarł opis techniczny i funkcjonalny infomatów. 

Ponieważ infomaty opisane w załączniku nr 1c są  urządzeniami zewnętrznymi, czy 

Zamawiający nie powinien sprecyzować istotnego parametru dla tych urządzeń jakim jest 

jasność monitora? Urządzenia są narażone na oświetlenie promieniami słonecznymi co 

spowoduje ,że w takim przypadku treść wyświetlana na monitorze o standardowej 
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jasności  będzie zupełnie nieczytelna. Urządzenia te  aby spełniały swoją funkcję powinny 

posiadać monitory o podwyższonej jasności np. 1000 cd/m2. Brak tego parametru może 

spowodować, że Zamawiającemu może zostać dostarczone urządzenie z monitorem 

standardowym (250 -300 cd/m2), które będzie zupełnie nieprzydatne w wypadku gdy 

zostanie narażone na działanie  promieni słonecznych. Prosimy zatem zmodyfikowanie 

zapisów w załączniku 1c. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający podał minimalne parametry jakie powinien spełniać infomat.  Zamawiający 
nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów w załączniku 1c. 

 
 
4. Zamawiający w Załączniku nr 1e zawarł zapis „2.2.16. Zamawiający przewiduje 

rozbudowę systemu o funkcjonalność wideokonferencji….”. Czy przedmiotem dostawy są 

urządzenia opisane w pkt. 2.2.16.3? Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów sali 

konferencyjnej w celu doboru i wyceny urządzeń. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiotem zamówienia, są również urządzenia wskazane w pkt.2.2.16.3 
Wymiary Sali obrad Rady Miasta przedstawione są w załączniku do odpowiedzi 

 

5. Zamawiający w Załączniku nr 1b zawarł zapis  „3.1.2. Posiadanie doświadczenia i 

wiedzy technicznej Wykonawcy, w tym odbytych szkoleń, które należy potwierdzić 

certyfikatami/ autoryzacjami producentów.” Na jakim etapie postępowania Zamawiający 

będzie żądał przedstawienia w/w dokumentów? 

 
Odpowiedź: 

Wymóg ten został doprecyzowany przez Zamawiającego w pkt 5 SIWZ „Warunki udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” w ppkt. 

3) dot. dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający określił, że Wykonawca 
powinien dysponować osobami posiadającymi przeszkolenia (odbycie co najmniej jednego 
szkolenia) w każdym z poniższych zakresów: 

1) budowy sieci teletechnicznej;  
2) wykonania systemów CCTV; 
3) wykonania Infomatów; 
4) budowy systemu HotSpot  
5) budowy telefonii VoIP, 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien przedłożyć w 

ofercie  wykaz personelu – załącznik nr 6 oraz oświadczenie o uprawnieniach – załącznik 

nr 7 

 

6. W związku ze złożonością projektu i koniecznością poczynienia odpowiednich ustaleń, 

temat wymaga dodatkowo określonej ilości czasu na przygotowanie oferty. Zatem 

zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert 

o kolejne 7 dni.  

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oczekujemy 

na niezwłoczne wyjaśnienia, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
gdyż niniejszy wniosek składany jest przed upływem połowy wyznaczonego terminu 
składania ofert.   
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert, który zostaje wyznaczony 
na dzień 08.05.20104roku, godzina składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp  Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
 
 
 
 

           Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                                /-/ 

                                                                                                     Janusz Pilitowski 
 


