
STRAZ MIEJSKA
w Biatymstoku

1S-399 Bialystok, ul. Skiadowa 11
tel. (85) 869-67-60

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2711-1/18

Bialystok, dnia .04.2018 r.

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCl SIWZ

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Dosta>v^ i wdrozenie systemu informatycznego
wspomagajqcego zarz^dzanie Straz^ Miejskq w Biatymstoku''.

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1579 ze zm.), w zwi^zku z wniesionymi pytaniami
w przedmiotowym post^powaniu dotycz^cymi wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia w zakresie wzoru umowy stanowi^cego Zal^cznik nr 1 do SIWZ,
Zamawiajqcy udziela odpowiedzi jak nizej:

Pvtanie 1:

(Dotyczy „XIX. Opis kryteriow. ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si^ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert")
Zamawiaj^cy jako kryterium oceny oferty wskazal „Czas usuni^cia bl^du krytycznego", a we
wzorze umowy zawarl zapis „zgloszenia awarii sprz^tu oraz oprogramowania przyjmowane
b^d^ przez Wykonawc^ w dni robocze w godzinach pod nr telefonu Wykonawcy:

,  na adres e-mail: na numer faksu:
Prosimy o doprecyzowanie:
•  Co Zamawiaj^cy uwaza za rozpocz^cie biegu czasu usuni^cia bl^du krytycznego, jezeli

Zamawiaj^cy sam we wzorze umowy wskazal, ze Wykonawca b^dzie mogl skutecznie
zapoznac si^ ze zgloszeniem w dni robocze we wskazanych godzinach?

•  Co Zamawiaj^cy uwaza za czas usuni^cia bl^du krytycznego, jezeli Wykonawca pracuje
8h dziennie w dni robocze?

Odpowiedz 1:

Za rozpocz^cie biegu czasu usuni^cia bl^du krytycznego Zamawiaj^cy uznaje:
- w przypadku gdy zgloszenie o wyst^pieniu bl^du krytycznego zostanie przekazane

w godzinach pracy - dat^ i godzin^ przeslania do Wykonawcy zgloszenia za
posrednictwem faksu, poczty elektronicznej na wskazane przez Wykonawcy dane
kontaktowe lub za posrednictwem systemu typu delpdesk,

- w przypadku, kiedy zgloszenie zostanie przekazane po godzinach pracy Wykonawcy - za
moment przyj^cia zgloszenia przeslanego wyzej wymienionymi sposobami uznaje si?
pierwsz^ najblizsz^ godzin? pracy Wykonawcy.

Za czas usuni?cia bl?du krytycznego, w sytuacji gdy Wykonawca pracuje 8h dziennie w dni
robocze, Zamawiaj^cy uwaza okres od rozpocz?cia biegu usuni?cia bl?du krytycznego (tj.
pierwszej najblizszej godziny pracy Wykonawcy) do momentu ostatecznego rozwi^ania
problemu.



Pvianie 2:

(Dotyczy wzoru umowy, §7 Gwarancja)
Zamawiaj^cy w ramach gwarancji wskazai „dokonywanie zmian maj^cych na celu popraw^
ergonomii oprogramowania". Ergonomia jest odczuciem subiektywnym. Prosimy
Zamawiaj^cego o podanie jednoznacznych kryteriow oceny ergonomii oprogramowania
stosowanych przez Zamawiaj^cego. W przypadku braku takich informacji Wykonawca nie
jest w stanie rzetelnie oszacowac naktadow pracy zwi^anych z popraw^ ergonomii
oprogramowania. Prosimy o doprecyzowanie b^dz rezygnacj^ z tego zapisu.

Odpowiedz 2:

Zamawiaj^cy informuje, ze postanawia zrezygnowac z zapisu „dokonywanie zmian maj^cych
na celu popraw? ergonomii oprogramowania" we wzorze umowy.

Pvtanie 3:

(Dotyczy wzoru umowy, §7 Gwarancja)
Zamawiaj^cy w ramach gwarancji wskazal „dostosowywanie oprogramowania do zmian
technologicznych". Co Zamawiaj^cy rozumie poprzez zmiany technologiczne? W przypadku
braku takich informacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie oszacowac naktadow pracy
zwi^anych z dostosowaniem oprogramowania do zmian technologicznych. Prosimy
o doprecyzowanie b^dz rezygnacj? z tego zapisu.

Odpowiedz 3:

Zamawiaj^cy informuje, ze postanawia zrezygnowac z zapisu „dostosowywanie
oprogramowania do zmian technologicznych" we wzorze umowy.

Pvtanie 4:

(Dotyczy wzoru umowy, §7 Gwarancja)
Zamawiaj^cy w ramach gwarancji wskazat „dostosowywanie oprogramowania do
zmieniaj^cych si? trendow rynkowych". Wykonawca nie jest w stanie przewidziec jak przez
okres trwania gwarancji zmieni^ si? trendy rynkowe, co nie pozwala na rzetelne oszacowanie
nakladow pracy zwi^zanych z dostosowaniem oprogramowania do zmieniaj^cych si? trendow
rynkowych. Prosimy rezygnacj? z tego zapisu.

Odpowiedz 4:

Zamawiaj^cy informuje, ze wyraza zgod? na proponowan^ zmian? i rezygnuje z zapisu
„dostosowywanie oprogramowania do zmieniaj^cych si? trendow rynkowych" we wzorze
umowy.

Pvtanie 5:

(Dotyczy wzoru umowy, §7 Gwarancja)
Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie systemu typu helpdesk do zglaszania awarii?

Odpowiedz 5:

Zamawiaj^cy informuje, ze dopuszcza zastosowanie systemu typu helpdesk do zglaszania
awarii.

Pvtanie 6:

(Dotyczy wzoru umowy, § 1 Przedmiot umowy oraz §8 Szkolenia)



Zamawiaj^cy wskazuje w §1 potrzeb? przeszkolenia 10 uzytkownikow, a w §8 - 16
uzytkownikow. Prosimy o wskazanie liczby uzytkownikow do przeszkolenia.

Odpowiedi 6:

Zamawiaj^cy wskazuje do przeszkolenia w zakresie administrowania Systemem -
4 administratorow i w zakresie obslugi oprogramowania Systemu -16 u^kownikow.

Pvtanie 7:

(Dotyczy wzoru umowy §8 Szkolenia)
Iloma stanowiskami komputerowymi dysponuje Zamawiaj^cy na sali szkoleniowej?

Odpowiedz 7:

Na potrzeby przeszkolenia danej grupy szkoleniowej, Zamawiaj^cy dysponuje trzema
zestawami komputerowymi w swojej sali szkoleniowej.

Pvtanie 8:

(Dotyczy wzoru umowy §8 Szkolenia)
Czy wszyscy uzytkownicy wskazani do szkolenia powinni bye przeszkoleni z calosci
systemu? Czy Zamawiaj^cy chce podzielic material szkoleniowy na obszary kompetencyjne?
Jezeli tak, to prosimy o wskazanie obszaru odpowiedzialnosci osob wskazanych do szkolenia.

Odpowiedz 8:

Zamawiaj^cy informuje, ze uzytkownicy wskazani do szkolenia powinni bye przeszkoleni
z calosci systemu.

Pvtanie 9:

(Dotyczy wzoru umowy §7 Gwarancja)
„... pomoc konsultacyjna i doradcza zwi^ana z funkcjonowaniem Systemu b^dzie udzielana
pracownikom Zleceniodawcy w dni robocze w godzinach pod nr telefonu Wykonawcy:

, na adres e-mail: "
Prosimy, aby Zamawiaj^cy doprecyzowal ilosc tych konsultacji lub sprecyzowal maksymaln^
ilosc godzin konsultacji.

Odpowiedz 9:

Zamawiaj^cy przewiduje 48 godzin konsultacji rocznie.

Pvtanie 10:

Dot. punktu 6, str. 21 OPZ „Opis funkcjonalnosci modulu radiokomunikacyjnego" pp. 1.
Zamawiaj^cy stwierdza:
„System powinien System powinien skladac si? z trzech modulow radiokomunikacyjnych
dostarczonych w ramach zamowienia przez Wykonawc?, ktorego integraln^ cz?sci^ b?dzie
radiotelefon Motorola DM 4601 lub rownowazny, zapewniaj^c peln^ kompatybilnosc z
uzytkowanymi przez Zamawiaj^cego z systemami l^cznosci radiowej standardu DMR, a w
szczegolnosci przez realizacj? nast^puj^cych funkcjonalnosci zgodnych z: IP Site Connect,
Site Roaming, Capacity Plus oraz przesylanie wiadomosci tekstowych i maskowanie
korespondencji."
Wskazuj^c na wymog dostawy radiotelefonow Motorola.
Nast?pnie na stronie 34 w punkcie 2 pt. „Minimalne wymagania techniczne dotycz^ce
radiotelefonu przewo^ego:" pp. 6:



„Radiotelefon powinien zapewnic mozliwosc uzywania w systemach XPT"."
Wskazuj^c na wymog dostawy radiotelefonow Hytera.

W zwi^u z brakiem kompatybilnosci pomi^dzy przytoczonymi standardami producentow
radiotelefonow oraz wymogiem wsparcia przemiennikow w specyfikacji radioserwera (strona
33 pp. 3) prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiaj^cy dopusci, jako element rownowazny do
modulow radiokomunikacyjnych, dostawy przemiennikow radiowych pracuj^cych w
technologii DMR i kompatybilnych z minimalnymi wymaganiami technicznymi dotycz^cymi
radiotelefonow?

W/w zmiana pozwoli na zwi^kszenie niezawodnosci systemu i wi^kszym potencjale
rozbudowy w przyszlosci.

Odpowiedz 10:

Zamawiaj^cy dopuszcza, jako element rownowazny do modulow radiokomunikacyjnych,
dostaw? przemiennikow radiowych pracuj^cych w technologii DMR i kompatybilnych
z minimalnymi wymaganiami technicznymi dotycz^cymi radiotelefonow.

Pvtanie 11:

Dot. Formularza ofertowego pkt. 13
„Ponadto oswiadczamy, ze:"
Prosimy o dodanie zapisu ,jestesmy duzym przedsi^biorc^", z uwagi na to, ze brak takiej
opcji uniemozliwia ztozenie ofert wi^kszym podmiotom.

Odpowiedz 11:

Zamawiaj^cy informuje, ze informacje okreslane przez Wykonawc^ w punkcie 13 Formularza
ofertowego stuz^ jedynie do celow statystycznych. Zamawiaj^cy zmienia zapis tresci punktu
13 Formularza ofertowego w celu zwi^kszenia przejrzystosci informacji.

Pvtanie 12:

(Dot. Warunkow udzialu w post^powaniu pkt. 1 pp. 3 zdolnosc techniczna lub zawodowa.
Czy Zamawiaj^cy uzna za spelnienie warunku, jezeli Wykonawca dostarczyi i wdrozyl
system obejmuj^cy minimum: system dyspozytorski (rejestrowanie i monitorowanie zdarzeh
oraz imprez publicznych, system l^cznosci radiowej i komunikacja mobilna pomi^dzy
stanowiskami dyspozytorskimi a patrolami pieszymi i mobilnymi), rejestr spraw
o wykroczenia, system zarz^dzania magazynem sortow mundurowych), l^cznie w dwoch
osobnych zamowieniach?

Odpowiedz 12:

Zamawiaj^cy informuje, ze uzna za spelniony warunek dot. zdolnosci technicznej lub
zawodowej, jezeli Wykonawca dostarczyi i wdrozyl system obejmuj^cy minimum: system
dyspozytorski (rejestrowanie i monitorowanie zdarzeh oraz imprez publicznych, system
l^cznosci radiowej i komunikacja mobilna pomi^dzy stanowiskami dyspozytorskimi
a patrolami pieszymi i mobilnymi), rejestr spraw o wykroczenia, system zarz^dzania
magazynem sortow mundurowych), l^cznie w dwoch osobnych zamowieniach.

Pvtanie 13:

Czy zamawiaj^cy dopusci rozwi^anie inne niz za posrednictwem przegl^darki internetowej
np. klient - serwer tzw. Gruby Klient ?
Rozwi^zanie to charakteryzuje si? wi?kszym bezpieczehstwem danych.



Odpowiedz 12:

Zamawiaj^cy informuje, ze nie dopuszcza rozwi^ania innego niz za posrednictwem
przegl^darki intemetowej.

Zamawiaj^cy, dzialaj^c na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany tresci
SIWZ:

Rozdz. V ust. 1 pkt 31 SIWZ otrzvmuie brzmienie:

3) zdoinosci technicznej lub zawodowej;

Zamawiaj^cy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech
lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonal nalezycie co najmniej dwa zamowienia o wartosci
minimum 100 000 zl brutto kazde, ktorych przedmiotem byla dostawa i wdrozenie
systemu informatycznego, w tym jedno zamowienie polegaj^ce na dostawie
i wdrozeniu systemu informatycznego wspomagaj^cego prac? stuzb miejskich,
porownywalne z przedmiotem zamowienia. Poprzez porownywalne rozumie si^
dostaw^ i wdrozenie systemu obejmuj^cego minimum: system dyspozytorski
(rejestrowanie i monitorowanie zdarzen oraz imprez publicznych, system l^cznosci
radiowej i komunikacja mobilna pomi^dzy stanowiskami dyspozytorskimi a patrolami
pieszymi i mobilnymi), rejestr spraw o wykroczenia, system zarz^dzania magazynem
sortow mundurowych). Zamawiaj^cy uzna warunek za spelniony rowniez w sytuacji,
gdy Wykonawca wykaze dostaw^ i wdrozenie systemu dyspozytorskiego, rejestru
spraw 0 wykroczenia i systemu zarz^dzania magazynem sortow mundurowych
l^cznie w dwoch osobnych zamowieniach.

W przypadku wykonywania i nie zakohczenia jeszcze realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowi^zany jest podac na jak^ wartosc do momentu uplywu terminu
skladania ofert, umowa zostala wykonana. Wartosc ta b^dzie brana pod uwag? do
oceny spelniania warunku."

$1 ust. 2 pkt 9) Zalacznika nr 1 do SIWZ otrzvmuie brzmienie:

9) przeprowadzenie szkoleh w zakresie administrowania i obslugi oprogramowania
Systemu dla 4 administratorow oraz 16 uzytkownikow wskazanych przez
Zamawiaj^cego i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj^cym."

§7 ust. 3 i 4 Zalacznika nr 1 do SIWZ otrzvmuie brzmienie:

,3. W okresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowi^zuje si? do swiadczenia
nast^puj^cych uslug serwisowych:

1) bezplatne usuwanie bl?d6w oprogramowania Systemu w ustalonych terminach:
a) w przypadku wyst^pienia bl?d6w krytycznych uniemozliwiaj^cych korzystanie

z oprogramowania Systemu, Wykonawca zobowi^zany jest je usun^c w terminie
.... godzin od ich zgloszenia,

b) w przypadku wyst^pienia bl?d6w niekrytycznych, Wykonawca zobowiqzany jest
je usun^c w terminie .... dni od ich zgloszenia,

c) za rozpocz?cie biegu czasu usuni?cia bl?d6w krytycznych i bl?d6w
niekrytycznych Zamawiaj^cy uznaje:



- w przypadku gdy zgloszenie zostanie przekazane w godzinach pracy - dat?
i godzin? przestania do Wykonawcy zgJoszenia za posrednictwem faksu, poczty
elektronicznej na wskazane w ust. 4 dane kontaktowe Zleceniobiorcy,
- w przypadku, kiedy zgloszenie zostanie przekazane po godzinach pracy
Wykonawcy - za moment przyj^cia zgtoszenia uznaje si^ pierwsz^ najblizsz^
godzin^ pracy Zleceniodawcy,

2) naprawa urz^dzeh w czasie nie diuzszym niz 3 dni robocze, licz^c od dnia zgloszenia.
W przypadku napraw gwarancyjnych wymagaj^cych czasu diuzszego niz okreslony,
Wykonawca dostarczy sprz^t zast^pczy o parametrach nie slabszych jak uszkodzony.

3) analiza i uwzgl^dnianie zmian w powszechnie obowi^uj^cych przepisach prawnych,
niosqcych koniecznosc modyfikacji Systemu i wykonanie niezb^dnych zwi^zanych
z tym czynnosci maj^cych na celu dostosowanie oprogramowania do zmienionych
powszechnie obowi^uj^cych przepisow prawnych w terminie nie dluzszym niz 30
dni licz^c od terminu otrzymania informacji niezb^dnych do realizacji zmian
programu, chyba, ze vacatio legis nie pozwala na dochowanie terminu,

4) bezplatne aktualizacje oprogramowania.
5) bezptatne usiugi, takie jak: modyfikacja, rozszerzenia lub zmiana funkcjonalnosci

i technologii oprogramowania, wykonane z wtasnej inicjatywy Wykonawcy:
6) dostarczanie nowych bezplatnych wersji oprogramowania, w tym zawieraj^cych

poprawki bi^dow, z zapewnieniem funkcjonalnosci,
7) dostarczanie aktualnej dokumentacji uzytkowej,
8) analiza, diagnozowanie i zglaszanie Zamawiaj^cemu bl^dow,
9) naprawa baz danych oprogramowania,
10)swiadczenie uslug zwi^zanych z serwisem diagnostycznym baz danych,

oprogramowania systemowo-narz^dziowego i oprogramowania, realizowanym przez
specjalistow Wykonawcy.

4. W okresie gwarancji:
1) zgloszenia awarii sprz^tu oraz oprogramowania przyjmowane b^d^ przez

Wykonawcy w dni robocze w godzinach na adres e-mail:
,  na numer faksu: lub

poprzez system typu helpdesk.
2) pomoc konsultacyjna i doradcza zwi^ana z funkcjonowaniem Systemu w ilosci 48

godzin rocznie b^dzie udzielana pracownikom Zleceniodawcy w dni robocze w
godzinach pod nr telefonu Wykonawcy: na adres e-
mail: "

Ponadto Zamawiajqcy dokonuje zmiany tresci SIWZ oraz ogloszenia o zamowieniu
w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert z dnia 09.04.2018 r. na dzicn 10.04.2018 r.

Godziny pozostaj^ bez zmian.

Powyzsze wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci SIWZ s^ wi^^ce dla wszystkich
Wykonawcow z chwil^ zaniieszczenia na stronie BIP Zamawiaj^cego.

Krzysztof Kolenda


