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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, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

915,  1146,  1232,  z  2015  r.  poz.  349,  478,  605),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „dostawa  radiolinii

wraz  z  elementami  montażowymi  stanowiącymi  fabryczne  ukompletowanie  i  dedykowanymi

urządzeniami zasilającymi”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło do Zamawia-

jącego w dniu 18.11.2015 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści siwz :

Pytanie:  

Czy  zamawiający  dopuści  zaoferowanie  rozwiązania  równoważnego  do  modularnego  tj.  kompaktowego,  

które od razu będzie wyposażone w karty lub moduły zapewniające realizowanie wymaganych opcji rozbudowy?

Rozwiązanie takie jest w pełni równoważne oraz zabezpiecza zamawiającego przed ponoszeniem w przyszłości

nie  znanych kosztów rozbudowy radiolinii  o dodatkowe moduły.  Proponowane rozwiązanie kompaktowe jest

obecnie  standardowym  trendem  stosowanym  w  radioliniach  w  celu  optymalizacji  zarządzania  sprzętem,

minimalizacji liczby punktów awarii, optymalizacji ekonomicznej i z powodzeniem stosowane w innych KWP.

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  równoważne  w  postaci  zaoferowania  rozwiązania  kompaktowego,

 które  od  razu  będzie  wyposażone  w sposób  zapewniający realizowanie  opcji  wskazanych jako  opcjonalne.

 W związku z tym Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 8 do SIWZ pkt 1.1.4

z:

„1.1.4. Radiolinie muszą mieć budowę modułową umożliwiającą rozbudowę o funkcjonalności wymienione jako

opcjonalne co najwyżej poprzez instalacją dodatkowych modułów / kart i implementację licencji.”

na:

„1.1.4. Radiolinie muszą mieć budowę modułową umożliwiającą rozbudowę o funkcjonalności wymienione jako

opcjonalne co najwyżej poprzez instalacją dodatkowych modułów / kart i implementację licencji. Zamawiający

dopuszcza  również  dostawę  radiolinii  w  konfiguracji  obejmującej  w  chwili  dostawy  wszystkie  wymienione

funkcjonalności, w tym opcjonalne.”

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 8 do siwz.

             Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 23.11.2015 r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


