
Poznań, dnia 30.11.2020 r.

ZP.240.39.2020

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  pn. „Modernizacja  urządzeń  elektronicznych  stanowiących  elementy

infrastruktury  Systemu  Kontroli  Biletów  na  Stadionie  Miejskim  przy  ul.  Bułgarskiej  17

w Poznaniu”.

I

Działając  na podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający informuje o  pytaniach

Wykonawcy, dotyczących wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ z dnia 17 listopada 2020 roku:

1. Do odpowiedzi na pytanie nr 5

Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  SYSTEM  RAC  ROBOTICKET  obecnie  posiadany  przez

Dzierżawcę jest przygotowany i dostępny do integracji  z czytnikami innych producentów tj.  czy

Dzierżawca  w warunkach  użytkowania  i  licencji  systemu nie  posiada  zapisów wykluczających

gotowość systemu do integracji z czytnikami innych producentów? 

Jeżeli  wskazany SYSTEM RAC ROBOTICKET nie  jest  przygotowany i  dostępny, to  zgodnie  z

zapisem art 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o brzmieniu „Przedmiot zamówienia

opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na

sporządzenie  oferty”  proszę  o  przedstawienie  warunków (w  tym  ewentualnych  kosztów)  jakie

Wykonawca musi spełnić i ponieść, aby uzyskać od producenta SYSTEMU RAC ROBOTICKET

pełne prawo do rozszerzenia swojej licencji o możliwość integracji z nim, dostarczonych czytników.

Odpowiedź: Zamawiający został zapewniony przez Dzierżawcę obiektu - KKS Lech Poznań,

iż  użytkowane przez Dzierżawcę oprogramowanie Systemu Kontroli  Biletów nie  posiada
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żadnych  ograniczeń,  w  tym  ograniczeń  licencyjnych  umożliwiających  jego  integrację  z

urządzeniami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

2. Do odpowiedzi na pytanie nr 6

Udostępniony przez Zamawiającego Załącznik nr 1b do SIWZ nie zawiera informacji, na podstawie

których  byłoby  możliwe  ustalenie  jakie  właściwości  musi  posiadać  oprogramowanie  czytników

dostarczonych  przez  Wykonawcę,  aby  mogły  one  współpracować  z  systemem  RAC

ROBOTICKET.  Czy  w  związku  z  tym  faktem  Zamawiający  zapewnia  koordynację  działań

związanych z integracją dostarczonej infrastruktury sprzętowej z oprogramowaniem posiadanym

przez  Dzierżawcę  obiektu.  Udostępniona  dokumentacja  jest  w  naszej  ocenie  niekompletna.

Utrudnienie, uniemożliwienie lub nie przekazanie wszystkich niezbędnych warunków kosztowych i

organizacyjnych,  od  których  zależy  prawidłowe  uruchamianie dostarczonej  infrastruktury

sprzętowej,  stanowi  rażące  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania

Wykonawców.

Odpowiedź:  Załącznik  nr  1b  do  SIWZ  jest  dokumentacją  producenta  oprogramowania,

przygotowaną  na  zlecenie  dzierżawcy,  na  potrzeby  niniejszego  postępowania.  Treść

dokumentu  jest  wystarczająca  i  umożliwia  złożenie  oferty   przez  doświadczonego

Wykonawcę.  Zamawiający  wskazuje,  że  w  odwołaniu  z  dnia  02  listopada  2020  roku

Wykonawca sam przyznał: „Odwołująca wskazuje przy tym, że zmodyfikowanie urządzeń w

taki  sposób,  aby  były  dopasowane  i  współdziałały  z  oprogramowaniem  do  sprzedaży

biletów  jest  czynnością  bezproblemową  dla  każdego  potencjalnego  wykonawcy  i  ma

marginalny wpływ na wartość oferty (nie więcej niż kilka procent w stosunku do wartości

całej oferty)”.

Zamawiający deklaruje  współpracę,  w oparciu o zapewnienie  dzierżawcy,  przy integracji

dostarczonej infrastruktury sprzętowej z oprogramowaniem posiadanym przez dzierżawcę

obiektu.  W  najlepiej  rozumianym  interesie  dzierżawcy  jest  przeprowadzenie  integracji

pomiędzy  oprogramowaniem  Systemu  Kontroli  Biletów  a  dostarczonym  sprzętem,

stanowiącym przedmiot zamówienia.  
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3. Do odpowiedzi na pytanie nr 6

Czy, Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania, bezpłatną dostawę, wraz z infrastrukturą

sprzętową, oprogramowania systemu kontroli, równoważnego do SYSTEMU RAC ROBOTICKET ,

które będzie w pełni zgodne z systemem sprzedaży biletów ROBOTICKET. Zamawiający (jak sam

określił)  obecnie  nie  dysponuje  żadnym oprogramowaniem i  na  dzień  dzisiejszy  w przypadku

wygaśnięcia umowy z Dzierżawcą zostanie pozbawiony możliwości korzystania z dostarczanych w

ramach  postępowania  czytników.  Proponowane  oprogramowanie  systemu  kontroli,  oferujemy

bezpłatnie wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej oraz zapewniamy otwartość oprogramowania i

możliwość współpracy z innymi systemami (nie tylko systemem sprzedaży biletów ROBOTICKET),

którymi  mogliby  dysponować  ewentualni  inni  Dzierżawcy  obiektu.  System kontroli  biletów jest

jedynie  system  łączącym  infrastrukturę  sprzętową  z  innymi  systemami,  w  tym  z  systemem

sprzedaży  biletów  ROBOTICKET,  a  jego  koszt,  zarówno  w  porównaniu  do  infrastruktury

sprzętowej, jak i systemów sprzedaży biletów dostępnych na rynku, jest znikomy. Dostarczenie go

bezpłatnie  nie  pociągnie  za  sobą  żadnych  strat  ani  niedogodności,  zarówno  dla  Dzierżawcy

obiektu, ani dla Zamawiającego. Co więcej, pozwoli Zamawiającemu w przyszłości na ewentualną

rozbudowę posiadanych zasobów oraz otwarcie się na ewentualnych innych Dzierżawców, bez

ograniczania konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania nie przewiduje zakupu

oprogramowania, o którym mowa w pytaniu. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotowe

postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

2019  r.,  poz.  1843  ze  zmianami).  Tryb  ten  nie  przewiduje  prowadzania  negocjacji  z

Wykonawcą  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  przez  charakter  pytania

zamierza prowadzić z Zamawiającym negocjacje. 

4. Do odpowiedzi na pytania nr 8 i nr 9

Czy w związku z faktem, iż Zamawiający nie wymaga dostarczenia wkładek SFP i nie posiada w

swoich zasobach wkładek SFP, Zamawiający dopuszcza użycie istniejących konwerterów FIBER

ETHERNET zainstalowanych w szafkach KBS? Jeżeli tak, to proszę o informację w jakim celu
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opisane w zał.  nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 d). switche mają posiadać

gniazda  SFP/SFP+  oraz  czy  w  przypadku,  gdy  wykonawca  w  swoim  rozwiązaniu  nie

wykorzystywałby wspomnianych gniazd, może dostarczyć urządzenia adekwatne do zastosowanej

przez siebie architektury? Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie modelu urządzenia (nie objętego

przedmiotem  zamówienia)  zainstalowanego  po  drugiej  stronie  światłowodu,  aby  można  było

zaoferować kompatybilne urządzenie.

Odpowiedź:  W wyjaśnieniach treści  SIWZ z  dnia  17.11.2020  r.  Zamawiający  wskazał,  że

dopuszcza dostawę przez Wykonawcę wkładek, jeżeli urządzenie ich nie posiada. 

5.  Do odpowiedzi na pytanie nr 19

Dodany przez Zamawiającego "załącznik  do zał. nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia o

nazwie: Wymiary obudowy i panelu frontowego" jest niekompletny. Obudowa jest bryłą o kształcie

graniastosłupa,  a  Zamawiający  podał  jedynie  wymiary  frontowej  ściany  graniastosłupa  i  to  z

pominięciem  rozstawu  otworów  montażowych,  czy  rozmiaru  śruby  mocującej  obecny  panel

frontowy do obudowy. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentu "załącznik do

zał.  nr  1  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  o  nazwie:  Wymiary  obudowy  i  panelu

frontowego" o brakujące wymiary lub załączenie kompletnego modelu 3D obudowy.

Odpowiedź:  Załączony  rysunek  jest  uzupełnieniem  dokumentacji  powykonawczej

załączonej  do SIWZ (załącznik nr  1a do SIWZ: Dokumentacja powykonawcza z montażu

systemu  kontroli  biletów).  Rysunek  zastępuje  brak  możliwości  dokonania  szczegółowej

wizji  lokalnej  przez  Wykonawcę,   ze  względu  na  ograniczenia  wynikające  z  obostrzeń

sanitarnych. Ponadto zaznaczyć należy, że Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania

szczegółowych obmiarów z natury paneli,  w celu uniknięcia pomyłek na wypadek gdyby

istniejące  obudowy  różniły  się  detalami  montażowymi  np.  rozstawem  otworów

montażowych.   
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6. Do odpowiedzi na pytanie nr 20

Norma  PN-EN  60529:2003  do  określenia  szczelności  obudowy  urządzenia  wykorzystuje  co

najmniej 4 znaki tj. 2 litery - "IP" oraz 2 cyfry charakterystyczne. Zamawiający w zał. nr 1 do SIWZ,

pkt. 2 a) umieścił jedynie jedną cyfrę charakterystyczną, co uniemożliwia prawidłowego określenia

stopnia szczelności. Proszę o podanie prawidłowej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść zał. nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pkt. 2 a), w

części dotyczącej Specyfikacji technicznej urządzeń, ostatni punkt otrzymuje brzmienie:

„wszystkie komponenty składające się na urządzenie czytające muszą być zamontowane w

sposób  zapewniający  szczelność  określoną  oznaczeniem IP  54  zgodnie  z  PN-EN

60529:2003”.

7. Z uwagi na fakt, że w ramach udzielonych wyjaśnień mogą nastąpić modyfikacje zapisów SIWZ

lub opisu przedmiotu Zamówienia, które w istotny sposób wpłyną na składowe oferty Wykonawcy,

zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu do dnia 1 grudnia 2020 r.

Odpowiedź:  Zamawiający wyznacza  termin składania  ofert  w postępowaniu na  dzień 22

grudnia 2020 roku. 

II

Działając  na podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.  j.  Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji

treści SIWZ w następującym zakresie:

1) Dział 11 pkt 16 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

16) Opakowanie (np. kopertę) lub inny rodzaj zabezpieczenia uniemożliwiający zapoznanie się z

treścią oferty przed terminem otwarcia ofert, należy zaadresować do zamawiającego, oznaczyć

nazwą i adresem wykonawcy i opisać:

„Modernizacja  urządzeń  elektronicznych  stanowiących  elementy  infrastruktury  Systemu

Kontroli Biletów na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu”
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Nie otwierać przed: 22 grudnia 2020 r. godzina 11:15

2) Dział 12 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1)  Oferty  należy  składać  do  dnia  22  grudnia    2020  roku  do  godziny  11:00   w sekretariacie

Zamawiającego, III piętro, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Oferty składa się po rygorem nieważności w formie pisemnej.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W takim

przypadku  Zamawiający  powinien  otrzymać  pisemne  powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian,

poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi

być  złożone  według  takich  samych zasad  jak  składana  jest  oferta,  tj.  w  zamkniętej  kopercie,

odpowiednio oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte

przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i dołączone do jego oferty.

Wykonawca ma także prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania,

poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienie,  według  takich  samych  zasad  jak  wprowadzanie

zamian  z  dopiskiem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty  oznakowane  w ten  sposób  będą

otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperty

ofert  wycofywanych  nie  będą  otwierane.  Oferty  złożone  po  terminie  zostaną  niezwłocznie

zwrócone Wykonawcy.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 grudnia   2020 roku o godz. 11:15     w salce konferencyjnej

w siedzibie Zamawiającego, na III piętrze ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.  

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje

dotyczące ceny. 

Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej  informacje

dotyczące: 
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków płatności  zawartych  w

ofertach. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

3)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5)  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu

związania ofertą; 

7b)  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  jeżeli

Zamawiający żądał wniesienia wadium; 

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego; 

7d)  jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes  bezpieczeństwa

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3)  Ostatni  punkt  załącznika  nr  1  do  SIWZ,  w pkt.  2  a),  w  części  dotyczącej  Specyfikacji
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technicznej urządzeń, otrzymuje brzmienie:

„wszystkie komponenty składające się na urządzenie czytające muszą być zamontowane w

sposób  zapewniający  szczelność  określoną  oznaczeniem IP  54  zgodnie  z  PN-EN

60529:2003”.

Modyfikacje są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich ogłoszenia.

Z poważaniem

/-/ Łukasz Miadziołko

Dyrektor

Sprawę prowadzi:
Filip Waligóra, ZP
607630422
tel. 61 835 79 07
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