
Szczecin, dnia 09.12.2014 r.

ZZ-2380-172/14

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”
na „zakup  i  dostawę  radiotelefonów  doręcznych  i  samochodowych  systemu  TETRA dla  KMP
w  Szczecinie”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniu  08.12.2014 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt.2.1.1–tabela poz. 1.26 i pkt.2.1.2–tabela poz.1.32 :

Czy Zamawiający dopuszcza aby radiotelefony dostarczone przez oferenta były obsługiwane przez dedykowaną
aplikację umożliwiającą ładowanie do nich kluczy maskujących wraz z specjalistycznymi kablami producenta,
której  cena  zostanie  wkalkulowana  w  cenę  dostarczanych  terminali.  KVL3000  Plus  jest  urządzeniem
dedykowanym  wyłącznie  do  współpracy  z  radiotelefonami  firmy  Motorola  i  wymaganie,  aby  oferowane
radiotelefony współpracowały z  tym urządzeniem uniemożliwi  złożenie  ofert  równoważnych i  ograniczałoby
równą  konkurencję  wszystkich  oferentów.  Ponadto  informujemy,  że  w  postępowaniu  przetargowym  Nr
158/BŁiI/13/KK dotyczącym  zakupu  radiotelefonów pracujących  w standardzie  TETRA wraz  z  akcesoriami
przeprowadzonym przez Komendę Główna Policji w Warszawie Zamawiający dopuścił stosowanie aplikacji do
ładowania kluczy maskujących dostarczanej przez Wykonawcę – Zał Nr 1, pkt.1, Tabela pkt.2, ppkt.2.2 formując
wymaganie:
„(…) ładowanie kluczy maskujących do radiotelefonu za pomocą posiadanego przez Zamawiającego urządzenia
KVL3000 lub przez sprzęt/aplikację dostarczone przez Wykonawcę w ramach zamówienia (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ładowanie kluczy maskujących do radiotelefonu przez dedykowaną aplikację lub sprzęt
dostarczony przez Wykonawcę w ramach zamówienia jeżeli urządzenie to zapewni: pełną kompatybilność z poli-
cyjnym - centralnym ośrodkiem dystrybucji kluczy szyfrujących,  spełni procedury w zakresie dystrybucji i łado-
wania kluczy szyfrujących do posiadanych i dostarczonych radiotelefonów oraz elementów infrastruktury. Zama-
wiający wymaga zachowania jednolitego sposobu dystrybucji kluczy w policyjnym systemie łączności w standar-
dzie TETRA. Przez kompatybilność z centralnym ośrodkiem w procesie dystrybucji kluczy należy rozumieć moż-
liwość zdalnego ich pobierania przez zestawienie dedykowanego połączenia, rozsyłanie i ewidencjonowanie po-
branych kluczy do terminali końcowych. Dostarczone urządzenie musi spełniać wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa i posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności nie niższe niż KVL3000PLUS.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt.2.1.1-tabela poz.1.13 :

Wymaganie dotyczące  min. rozdzielczości  wyświetlacza nie mniejszej niż 640x480 pikseli mogą spełnić wyłącz-
nie urządzenia firmy Motorola, radiotelefony przewoźne wszystkich innych renomowanych dostawców takich jak
np.  (Airbus, Sepura, Teltronic, Hytera) mają przekątna i rozdzielczość nie spełniającą tych parametrów. W związ-
ku z powyższym prosimy aby Zamawiający kierując się  zasadą równego traktowania i  uczciwej  konkurencji
zmienił  wymaganie  rozdzielczości  wyświetlacza  radiotelefonu przewoźnego umożliwiając  oferentom złożenie
ofert równoważnych do MTM-5000.  

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje  zastosowanie wyświetlacza o dowolnej rozdzielczości w radiotelefonie przewoźnym.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt.2.1.1-tabela poz.1.4

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „gorący” mikrofon ?



Odpowiedź:

„gorący” mikrofon  - funkcja pozwalająca na nadawanie w sytuacji zagrożenia bez konieczności manipulowania
przy radiotelefonie.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt.2.1.2-tabela poz.1.17

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie : serwer SDR ?

Odpowiedź:

serwer SDR – Router krótkich danych współrealizuje usługę transportu krótkich danych poprzez umożliwienie
kierowania krótkich komunikatów teleinformatycznych w ramach systemu w oparciu o indywidualne skrócone
identyfikatory abonentów (ISSI ) systemu Tetra.
Wszystkie pakiety krótkich danych które mają być przesłane usługą transmisji danych Tetra(SDS) są wysyłane do
SDR.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt.2.1.2-tabela poz.1.30

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie programowalnych przycisków na frontowym panelu terminala lub
ewentualnie użycie jednego programowalnego przycisku z boku terminala, a większą liczbę programowalnych
przycisków na panelu przednim ?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje rozwiązanie jednego programowalnego przycisku z boku terminala.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt.2.1.2-tabela poz.6.4

Co Zamawiający rozumie poprzez obejma z gniazdem U ? Czy jest to tzw. fastbelt ? Co jest rozumiane jako
osłona baterii ? Czy jest dopuszczalna bateria która służy jako osłona terminala ?

Odpowiedź:

Poprzez obejmę   z gniazdem U Zamawiający rozumie uchwyt mocowany do tylnej obudowy radiotelefonu. Speł-
niający jednocześnie funkcję zaczepu do pasa.

Zamawiający dopuszcza baterię, która służy jako osłona terminala.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt. 4 :

Czy Zamawiający dopuszcza,  aby radiotelefony,  które  są  przedmiotem postępowania były obsługiwane przez
dostarczone,  inne  niż  wspomniana  aplikacja  CPS -  dedykowane  dla  oferowanych  terminali  oprogramowanie
umożliwiające konfigurowanie i programowanie radiotelefonów przenośnych i przewoźnych zaproponowanych
przez oferenta.  CPS jest  oprogramowaniem dedykowanym wyłącznie  do współpracy z radiotelefonami firmy
Motorola  i  wymaganie,  aby  oferowane  radiotelefony współpracowały  z  tym oprogramowaniem uniemożliwi
złożenie ofert równoważnych i ograniczałoby równą konkurencję wszystkich oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający  uzna  również,  inne  oprogramowanie  umożliwiające  konfigurowanie  i  programowanie,  niż
wspomniana aplikacja CPS.

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik Nr 6 pkt.2.1.1–tabela poz. 1.12 i pkt.2.1.2–tabela poz.1.17

Czy Zamawiający dopuszcza,  aby  dane  lokalizacyjne  przesyłane  były  protokołem LIP zgodnym z  otwartym
standardem ETSI definiującym system TETRA. Wymaganie protokołu LRRP do przesyłania danych GPS, który



jest dedykowany do współpracy tylko z  radiotelefonami Motorola i jest własnością firmy Motorola Solution,
uniemożliwi złożenie ofert równoważnych, co również ogranicza równą konkurencję wszystkich oferentów  .  

Odpowiedź:

Zamawiający  uzna  również  ,  przesyłanie  danych  protokołem  LIP  zgodnym  z  otwartym  standardem  ETSI
definiującym  system  TETRA przy  zachowaniu  pełnej  współpracy  z  infrastrukturą  DIMETRA -  wersja  3.8
w standardzie  TETR.

           W związku z powyższym w załączeniu przekazuję zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 6 do siwz.

       Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia w dziale VI ust. 3 pkt 1) dotyczącą składanych dokumentów przez Wykonawcę do oferty :

skreśla się zapis o treści :  

„1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami odpowiednio dla części, na którą
Wykonawca składa ofertę (załącznik nr 1 do siwz),”

a wprowadza się zapis o treści :  

„1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz),”

            W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.12.2014 r.
Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


