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Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu  o udzielenie  
zamówienia publicznego 
 
 
 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) 
odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego pn.:  „Dostawa 
oraz uruchomienie 10 urządzeń wielofunkcyjnych PIAP oraz 2 urządzeń hot-spot wraz  
z oprogramowaniem na terenie starówki w Gliwicach”” oraz w związku z odpowiedziami 
na pytania dokonuje zmiany treści SIWZ oraz załącznika nr6 do SIWZ i załącznik nr7 do 
SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w sposób jak niżej 
 
 
Pytanie 1 
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenie infokiosków zewnętrznych czy 
wewnętrznych? Zakres prac wskazuje na kioski zewnętrzne, natomiast w pkt 4 Opisu przedmiotu 
zamówienia jest zapis: „Lokalizacja urządzeń PIAP (wewnątrz budynków)”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenie infokiosków wewnętrznych. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dokona terminu realizacji zamówienia? Termin wskazany w SIWZ, tj. 31.08.2015r. 
jest nierealny i niemożliwy do spełnienia. 
Zamawiający nie może mieć pewności, iż zdoła dokonać wyboru oferty oraz zawrzeć umowę na 
realizację zamówienia przed końcem bieżącego miesiąca, nie mówiąć już o czasie pozostałym na jej 
wykonanie. Zakres prac wskazanych w SIWZ wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych 
wymaga odpowiedniej ilości czasu niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
W opinii Zamawiającego termin realizacji zamówienia jest wystarczający, aby profesjonalny 
Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie zmienia 
terminu realizacji zamówienia i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o podanie ostatecznego zakresu prac, jaki będzie należał do Wykonawcy. Pojawiają się, 
bowiem rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, a wzorem 
umowy, tj.: 2 par. 2 ust. 6 wzoru umowy: 
„Zamawiający uzgadnia wszystkie lokalizacje urządzeń, uzyskuje stosowne zgody na wykonanie 
przyłączy energetycznych i teletechnicznych ( Internet) wymaganych  zgodnie z obowiązującymi w 
chwili podpisania niniejszej Umowy przepisami prawa, podpisuje konieczne w tym celu umowy, w 
tym na dostarczanie energii. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem oddzielnych 
decyzji administracyjnych uprawniających do zajęcia obszaru pasa drogowego w celu wykonania prac 
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stanowiących prac stanowiących przedmiot umowy. Dokumentacja niezbędna do posadowienia 
urządzeń zostanie udostępniona Wykonawcy. Wykaz lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – 
SIWZ ( Załącznik nr 6 SIWZ- Szczegółowych Opisu przedmiotu zamówienia).” 
Z kolei w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis: 
„Wykonawca po swojej stronie: 
- zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień dot. urządzeń 
- będzie zobligowany do uzyskania decyzji administracyjnych w tym również uprawniających do 
uzyskania wszystkich oddzielnych decyzji administracyjnych, w tym również uprawniających do 
zajęcia obszaru pasa drogowego w celu wykonania posadowienia urządzeń (…) 
Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględni zmianą zapisów. Zmianie uległ: 
Załącznik nr6- Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.3 .: 
Było 
3.Wykonawca po swojej stronie: 
-zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień dot. urządzeń 
-będzie zobligowany do uzyskania wszystkich oddzielnych decyzji administracyjnych, w tym również 
uprawniających do zajęcia obszaru pasa drogowego w celu wykonania  posadowienia urządzeń, 
Jest: 
3.Wykonawca po swojej stronie: 
-zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień dot. urządzeń 
-Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem oddzielnych decyzji  administracyjnych  
w celu wykonania prac stanowiących przedmiot Zamówienia 
 
Załącznik nr7- Wzór umowy§ 1 pkt.6 .: 
Było: 
Zamawiający uzgadnia wszystkie lokalizacje Urządzeń, uzyskuje stosowne zgody na wykonanie  
przyłączy energetycznych i teletechnicznych (Internet) wymaganych zgodnie  
z obowiązującymi w chwili podpisania niniejszej Umowy przepisami prawa, podpisuje konieczne  
w tym celu umowy, w tym na dostarczenie energii. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane  
z uzyskaniem oddzielnych decyzji administracyjnych uprawniających do zajęcia obszaru pasa 
drogowego w celu wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy. Dokumentacja niezbędna do 
posadowienia Urządzeń zostanie udostępniona Wykonawcy. Wykaz lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 
do Umowy - SIWZ  (Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opisu przedmiotu zamówienia). 
Jest: 
Zamawiający uzgadnia wszystkie lokalizacje Urządzeń, uzyskuje stosowne zgody na wykonanie  
przyłączy energetycznych i teletechnicznych (Internet) wymaganych zgodnie z obowiązującymi  
w chwili podpisania niniejszej Umowy przepisami prawa, podpisuje konieczne w tym celu umowy, w 
tym na dostarczenie energii. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem oddzielnych 
decyzji administracyjnych w celu wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy. Wykaz lokalizacji 
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy - SIWZ  (Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opisu przedmiotu 
zamówienia). 
 
Pytanie 4 
Zamawiający opisując parametry techniczne urządzenia wpisał dla ekrany rozdzielczość „ni mniejsza 
niż 1280x1024, format obrazu: 4:3”. Rozdzielczość ta jest optymalna dla proporcji ekreanu 5:4. Czy 
Zamawiający, zatem dopuszcza urządzenie z proporcjami ekranu 5:4? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza urządzenia z proporcjami ekranu 5:4. 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza nakładkę dotykową w innej technologii niż rezystancyjna? 
Odpowiedź: 
Zamawiający, podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu „ Urządzenie, celem zachowania bezpieczeństwa powinno umożliwiać 
identyfikację osób upoważnionych do jego eksploatacji:. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zastosowany zapis jest związany z bezpieczeństwem wewnętrznym 
Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązanie identyfikacji osób za pomocą autoryzacji poprzez 
wpisanie kodu dostępu z poziomu ekranu. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający, może wskazać, kto jest producentem oprogramowania IMAT? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Zamawiający jest współwłaścicielem oprogramowania IMAT razem z firmą 
Kar-Tel Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 
 
Pytanie 8 
Proszę o wyjaśnieniem, na czym ma polegać „integracja urządzeń z posiadanym przez Zamawiającego 
Oprogramowaniem,”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, iż integracja polega na instalacji oprogramowania IMAT na dostarczonym 
przez Wykonawcę urządzeniu. Możliwe to będzie, w przypadku spełnienia przez Wykonawcę 
przesłanek zapisanych w załączniku nr 6 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 9 
Czy w kalkulacji projektu należy uwzględnić zakup sprzętowego serwera, czy też Zamawiający posiada 
wirtualne środowisko, w którym może on być uruchomiony? 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada wirtualne środowisko, które zostanie udostępnione Wykonawcy. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający ma podpisaną umowę z providerem internetowym na dostęp do sieci internetowej, 
czy też leży to po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewnia dostęp do sieci internetowej. 
 
Pytanie 12 
Czy w razie konieczności wykorzystania w projekcie map do celów projektowych Zamawiający 
przedłuży termin realizacji o czas niezbędny do ich uzyskania? Czas ten waha się przedziale 30-90dni. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania w projekcie map do celów 
projektowych. 
 
Pytanie 11 
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Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji o okres oczekiwania na decyzje konserwatora zabytków 
oraz ewentualną realizację jego postanowień? Standardowy czas rozpatrywania wniosku i wydania 
decyzji wynosi 30 dni. Konserwator może przedstawić warunki, których realizacja wydłuży procedurę 
lub produkcję urządzeń a wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na to postępowanie. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ.  Zamawiający nie przewiduje uzyskania decyzji Konserwatora Zabytków, w 
związku z tym iż dostarczone infokioski, mają być urządzeniami wewnętrznymi. 
 
Pytanie 13 
Czy w miejscach lokalizacji infokiosków jest zapewniony dostęp do sieci Internet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewnia dostęp do sieci internetowej. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek, na których należy dokonać posadowienia 
infokiosku? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający posiada zgody właścicieli, gdzie mają zostać posadowione urządzenia PIAP. 

 
Pytanie 15 
W odniesieniu do zapisu w SIWZ: „O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonali: minimum dwie dostawy, z których każda obejmowała 
dostarczenie wraz z montażem oraz instalacją co najmniej 10 szt. urządzeń PIAP (ang. Public Internet 
Access Point) wraz z oprogramowaniem” 
Czy Wykonawca, który we wskazanym okresie należycie wykonał  jedną dostawę minimum 10 sztuk 
urządzeń PIAP, zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu przez Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie Wykonawcy, który w okresie ostatnie trzech lat przed 
upływem, należycie wykonał jedną usługę polegającą na dostarczenie wraz z montażem oraz 
instalacją co najmniej 10 szt. urządzeń PIAP (ang. Public Internet Access Point) wraz z 
oprogramowaniem. 
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ pkt. 8 ppkt. 1) 
BYŁO: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie 
wykonali: minimum dwie dostawy, z których każda obejmowała dostarczenie wraz z montażem oraz 
instalacją co najmniej 10 szt. urządzeń PIAP (ang. Public Internet Access Point) wraz z 
oprogramowaniem” 
JEST: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie 
wykonali: minimum jedną dostawę, która obejmowała dostarczenie wraz z montażem oraz instalacją 
co najmniej 10 szt. urządzeń PIAP (ang. Public Internet Access Point) wraz z oprogramowaniem” 

 
 
Załączniki: 
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- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
- Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- zmodyfikowany załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia 
- Zmodyfikowany Załącznik nr 7 - wzór umowy 

 
 
 

Zatwierdzam: 
Grzegorz Nitkiewicz 

Prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
Sp. z o.o. 


