Bydgoszcz, 15.04.2014 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA
NR 4246

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Dostawa sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych
oraz sprzętu łączności - nr postępowania 004/OZ/PA/2014.
I. Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4246 z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Szubińskiej 2 - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) - dalej UPZP - udostępnia treść zapytań do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia - dalej SIWZ - wraz z wyjaśnieniami:
Treść zapytania nr 1:
„Zgodnie z art. 38 Prawa Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą
o wyjaśnienie niżej wymienionych kwestii związanych ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia ww. postępowania:
Dotyczy: załącznika nr 2 do SIWZ, Opis zaoferowanych produktów, Zadanie nr 2,
pozycja 5:
Pozycja 5: "ZAGŁUSZACZ TELEFONÓW GSM,3G ORAZ PODSŁUCHÓW
ORAZ GPS CDMA/GSM/DCS/3G/GPS/UMTS. Typu ZAGŁUSZACZ
JAMMER CDMA GSM DCS 3G UMTS GPS 40m lub równoważny tj.
o minimalnych parametrach: Urządzenie musi uniemożliwiać dotarcie
sygnału

do

telefonu

lub

odbiornika

gps

znajdującego

w pomieszczeniu chronionym. Gdy urządzenie jest włączone
to w obrębie min 30m nie dotrze sygnał do żadnego telefonu
lub odbiornika gps . urządzenia te przestają spełniać swoją funkcje.
Urządzenie zagłuszające o minimalnych wymaganiach : podsłuchanty fal telefonii komórkowej oraz sygnału GPS (CDMA/GSM/DCS
/3G/UMTS/GPS). Powinien zagłuszać wymienione pasma w zasięgu
min 30 m. Zagłuszane pasma: - CDMA: 870-880 MHz. - GSM: 869960 MHz. - DCS: 1805-1920 MHz. - 3G: 2110-2170 MHz. - GPS L11450-1600MHz.

Zasięg: min 30 metrów Złącza anten: SMA.

Działanie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, Zamontowane z
aluminiowej obudowie. AKCESORIA: - zasilacz 220V, 4 anteny. -
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pilot zasięg 3-5 metrów. - moc: min 6,5 watta. Gwarancja min 24
miesiące."
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w pozycji 5 opisuje przedmiot
zamówienia

jako:

"ZAGŁUSZACZ

TELEFONÓW

GSM,3G

ORAZ

PODSŁUCHÓW ORAZ GPS CDMA/GSM/DCS/3G/GPS/UMTS".
W

kolejnym

kroku

w

odniesieniu

do

Zamawiający
telefonów

określa

przeznaczenie

komórkowych

i

urządzenia

odbiorników

GPS,

wraz z określeniem jakie pasma częstotliwości urządzenie powinno zagłuszać.
Zamawiający nie określa jednak swoich wymagań odnośnie zagłuszania
podsłuchów.
Zamawiający w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia określa:
"Urządzenie zagłuszające o minimalnych wymaganiach: podsłuch-anty fal
telefonii komórkowej oraz sygnału GPS (CDMA/GSM/DCS/3G/UMTS/GPS).
Powinien zagłuszać wymienione pasma w zasięgu min. 30 m."
Czy pod pojęciem "podsłuch-anty fal telefonii komórkowej oraz sygnału GPS"
Zamawiający rozumie funkcjonalność urządzenia zagłuszającego, polegającą
na

zabezpieczeniu

telefonów

komórkowych

przed

podsłuchem,

a potencjalnego odbiornika GPS przed dotarciem do niego sygnału GPS?
Czy

wyżej

przez

wymieniona

Zamawiającego

funkcjonalność
wymagania,

odnosi

opisanego

się
jako:

do

określonego

"ZAGŁUSZACZ

TELEFONÓW GSM, 3G ORAZ PODSŁUCHÓW ORAZ GPS CDMA/GSM/
DCS/3G/GPS/UMTS"?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem "podsłuch-anty fal telefonii
komórkowej oraz sygnału GPS" Zamawiający rozumie funkcjonalność
urządzenia zagłuszającego, polegającą na zabezpieczeniu telefonów
komórkowych przed podsłuchem, a potencjalnego odbiornika GPS przed
dotarciem do niego sygnału GPS.
Treść zapytania nr 2:
„Dotyczy: załącznika nr 3 do SIWZ, Projekt umowy, § 9 pkt. 6:
§ 9 pkt. 6: "Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie
7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego."
Informujemy, że dostarczane urządzenia pochodzą od producenta spoza
terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Naprawa urządzenia w zależności od stopnia
awarii może być realizowana w serwisie na terenie RP lub (w przypadku
poważnych uszkodzeń) w serwisie producenta, zaś wymiana urządzenia
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na nowe realizowana jest wyłącznie w serwisie producenta. W związku
z powyższym naprawa/wymiana urządzenia w serwisie producenta (wliczając
w to transport) jest procesem długotrwałym.
Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości
zmiany zapisy § 9 pkt. 6 na:
"§ 9 pkt. 6 Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie
21 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego."
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 6 projektu umowy na następujący:
„Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 21 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego.”
Treść zapytania nr 3:
„Zapytanie dotyczy Zadania nr 4
l.p. 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22 - Zamawiający w tych pozycjach w opisie
przedmiotu zamówienia zawarł zapis "Bęben światłoczuły z zębatką"
jednocześnie podając numer katalogowy tonera. Proszę o informację,
czy Zamawiający oczekuje dla tych pozycji tonera o danym nr katalogowym,
czy też samego bębna światłoczułego z zębatką?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż dla pozycji:
- nr 6, 7, 8, 9 - wymaga bębna światłoczułego z zębatką do drukarki typu
HP 5550 DTN,
- nr 19, 20, 21, 22 - wymaga bębna światłoczułego z zębatką do drukarki
typu HP 3700.
Treść zapytania nr 4:
„Zapytanie dotyczy Zadania nr 4
l.p. 33 Zamawiający wymaga "Kartridż 348, C9369E (HP 8450 FOTO).
Pojemność 14 ml". Informujemy, że tusz ten posiada max 13 ml. Proszę
o stosowna zmianę pojemności.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia
polegającym na pominięciu litery w typie proponowanego kartridża,
zmienia zapis dotyczący poz. nr 33, który przyjmuje brzmienie:
„Kartridż 348, C9369EE (HP 8450 FOTO). Pojemność min. 13 ml.”
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Treść zapytania nr 5:
„Zapytanie dotyczy Zadania nr 4
l.p. 34 Zamawiający wymaga "Kartridż 56, C6656GE (HP DJ 5662, HP J 5610)
Pojemność 13 ml. wydajność co najmniej 130 kartek 10x15 cm". Informujemy,
że tusz ten posiada max 4,5 ml. Proszę o stosowna zmianę pojemności
i wydajności.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia
polegającym na podaniu błędnego typu kartridża, zmienia zapis dotyczący
poz. nr 34, który przyjmuje brzmienie:
„Kartridż 56, HP-C6656A (HP DJ 5662, HP DJ 5610). Pojemność min. 19
ml, wydajność co najmniej 130 kartek 10x15 cm.”
Treść zapytania nr 6:
„Zapytanie dotyczy Zadania nr 4
l.p. 36 Zamawiający wymaga "Kartridż 22, C9352A (HP DJ 5610) Pojemność
13 ml. wydajność co najmniej 130 kartek 10x15 cm". Informujemy, że tusz ten
w wersji XL posiada max 11 ml. Proszę o stosowną zmianę pojemności
i wydajności.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia
polegającym na podaniu błędnego typu kartridża, zmienia zapis dotyczący
poz. nr 36, który przyjmuje brzmienie:
„Kartridż 22XL, C9352CE (HP DJ 5610). Pojemność min. 11 ml, wydajność
co najmniej 130 kartek 10x15 cm.”
II. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4
UPZP, zmienia treść SIWZ, jednocześnie przekazując – poprzez zamieszczenie
na stronie www.bip.mon.gov.pl/387.html - Załączników Nr 1 d, 2 (dla zadania
nr 4) i 3 do SIWZ – po wprowadzeniu przedmiotowych zmian.
Zmiana treści SIWZ, staje się obowiązująca dla wszystkich uczestników
postępowania od dnia zamieszczenia niniejszych wyjaśnień na stronie
internetowej.
III. Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ
oraz pierwotnym terminem składania ofert przypadającym na dzień 22.04.2014 r.,
uznaje, że jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
tym samym przedłuża termin składania ofert do dnia 24.04.2013 r. do godziny
09:30. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:00.
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Zgodnie z powyższymi zapisami zmianie ulegają jednocześnie terminy wskazane
w pkt. 16.16, 17.2, 17.6 SIWZ.

DOWÓDCA
podpis nieczytelny

ppłk Robert ŁĄCZYŃSKI

Przemysław Smętek (52 378 97 81)
Dnia 15.04.2014 r. T-13/17
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