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Wykonawcy 

 

 

dot.: postępowania przetargowego pn. Najem zaprojektowanego, wybudowanego, 
zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się 
z 115 punktów kamerowych. 
 
 Zamawiający – Straż Miejska w Płocku, na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych, (Dz. U. z 2018 roku, poz.1986 ze zm.) przekazuje zapytania skierowane w dniu 12 marca 

2019 roku o godz. 18:03 i 13 marca 2019 roku o godz. 9:06 wraz z odpowiedziami oraz dokonuje 

stosownych zmian do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych: 

Pytanie 1 

W rozdziale 2. „Wymagania techniczne urządzeń”, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), 
załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w pkt. 2.2 Zamawiający 
wyspecyfikował przełączniki przemysłowe, których wymaga do dostarczenia i zainstalowania w 
punktach kamerowych. W przypadku zastosowania transmisji opartej na systemie radiowym. 
Wstawianie kolejnego urządzenia łączącego kamerę obrotową i Fisheye nie jest konieczne, jeżeli 
urządzenie radiowe ma wystarczającą ilość portów do podłączenia wskazanych w PFU urządzeń.  
W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź, czy w przypadku zastosowania transmisji opartej na 
system radiowy, Wykonawca będzie zwolniony z dostawy przełączników przemysłowych pod 
warunkiem realizacji funkcji przełączania transmisji pomiędzy kamerami obrotową i Fisheye w module 
radiowym?. 
Zwracamy uwagę, że taka interpretacja została przedstawiona podczas rozprawy przed KIO i zgodnie z 
wyrokiem KIO 12/19, zamawiający wskazał możliwość realizacji łączenia urządzeń sieciowych 
bezpośrednio na urządzeniu radiowym (punkt. 5 uzasadnienia wyroku, str. 36) 
 

Odpowiedź na pyt. 1  

Zamawiający dokonał zmiany w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla: 

Pkt. 1.11 Wytyczne dla punktów kamerowych (Tabela pkt. 6) 

Pkt. 2.2 Przełączniki przemysłowe (Zdanie 2) 

W załączeniu PFU po zmianach. 

Pytanie 2 

W rozdziale 2. „Wymagania techniczne urządzeń”, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), 
załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w pkt. 2.2 Zamawiający 
wyspecyfikował minimalne wymagania dotyczące kamer. W pierwszej kolejności zwracamy 
Zamawiającemu uwagę na nieścisłość wymagań przedstawionych dla kamery obrotowej, tj. ogniskowa 
i zoom optyczny. Otóż Zamawiający przedstawił wymóg dla ogniskową, tj. „10mm – 275 mm”, który 
oznacza zoom optyczny na poziomie 27,5x. przeczy to parametrowi 30x określonymi w wierszu „zoom 
optyczny”. Ponadto w wierszu ogniskowa występuje też niezrozumiały parametr „xZ48 zoom”, co może 
oznaczać 48 krotny zoom optyczny. Prosimy o uporządkowanie specyfikacji i określenie jednego i 
jednoznacznego parametru minimalnego. Ponadto określone przez Zamawiającego parametry 
wskazują jednoznacznie zarówno dla kamery obrotowej jak i Fisheye, urządzenia firmy Dahua. W 

 



przypadku kamery obrotowej są to kamery DH-PTZ12248V-IRB-N oraz SD6AL230F-HNI (do porównania 
usunięto określony niejednoznacznie parametr ogniskowej), a w przypadku kamery Fisheye – model 
IPC-EBW8630-IVC/P. 
Z powodu ilości zarzutów, KIO nie nakazała w sposób jednoznaczny wykreślenia większości 
wymaganych przez Zamawiającego parametrów, ale w sposób jednoznaczny oceniła takie kreowanie 
specyfikacji ujmując to w następujące słowa: 
„Po drugie porównanie specyfikacji technicznych kamer Dahua załączonych do odwołania oraz 
wymagań dotyczących kamer zamieszczonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
wywołuje poważne wątpliwości co do tego, iż wymagania dla kamer w postępowaniu zostały pobrane 
z tych specyfikacji (z nieznacznymi odstępstwami). W związku z powyższym, niezależnie od zakresu 
uwzględnionych zarzutów (na co miały wpływ różne okoliczności) Izba przypomina Zamawiającemu, iż 
tego rodzaju działanie jest niedozwolone i stanowi bardzo istotne naruszenie przepisów ustawy Pzp.”  
Zwracamy zatem uwagę, iż Zamawiający na żadnym etapie postępowania przed KIO nie przedstawił 
kamer innych producentów, które mogłyby spełniać wymagania SIWZ. W związku z tym pytamy, czy 
Zamawiający dokona modyfikacji postanowień SIWZ w taki sposób, aby mogłyby one zostać spełnione 
także przez innych producentów kamer z jednoznacznym wskazaniem przykładowych modeli kamer?    
 

Odpowiedź na pyt. 2  

Zamawiający dokonał zmiany w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla: 

Ogniskowej i zoom optyczny o których mowa w pkt. 2.1 Kamery – tabela w zakresie kamery obrotowej.   

W załączeniu PFU po zmianach. 

Jednocześnie Zamawiający podaje produkty które spełniają wymagania minimalne: 
Kamery obrotowe: 
1. VipVision VSIP2MPPTZIRK 
2. Hikvision DS-2DF8250I8X-AELW 
3. Dahua SD10A248V-HNI 
Kamery fisheye: 
1. Vivotek fe0301-ev 
2. AXIS M3057-PLVE 
3. Hanwha PNF-9010RVM 
Zamawiający nie wyklucza większej ilości produktów, gdyż nie miał możliwości zaudytować całego 
rynku. 

Pytanie 3 

W rozdziale V punkt 2 SIWZ oraz w par. 5 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający dopuścił możliwość 

wcześniejszego oddawania punktów kamerowych tj. przed terminem 13 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. Takie sformułowanie jednoznacznie stawia w pozycji uprzywilejowanej jednego z 

wykonawców, który posiadając infrastrukturę w 90 punktach kamerowych będzie w stanie bardzo 

szybko rozpocząć świadczenie usługi przez co zwiększy się ilość rat, które uzyska w wyniku najmu 

systemu. Oznacza to, że nakłady inwestycyjne na budowę systemu zostaną rozłożone na większą ilość 

rat, a zatem końcowa rata za najem jednej kamery będzie mogła być niższa. Przykładowo przy 

podpisaniu umowy w dniu 31 maja wykonawca nie posiadający infrastruktury i tym samym zmuszony 

do jej budowy będzie potrzebował 13 miesięcy na jej wybudowanie, a więc rozpocznie świadczenie 

usługi w dniu 1 lipca 2020 roku, co przełoży się na 37 rat. Tymczasem wykonawca uprzywilejowany, bo 

posiadający już infrastrukturę może rozpocząć świadczenie usługi już po dwóch miesiącach (1 na 

wykonanie i 1 na odbiór), a więc w dniu 1 sierpnia 2019 roku, co przełoży się na 48 rat. Ponieważ 

wysokość raty stanowi kryterium oceny, to ten sam nakład inwestycyjny podzielony przez ilość rat 

stawia w pozycji uprzywilejowanej wykonawcę posiadającego infrastrukturę, gdyż przy tym samym 



zysku będzie mógł on zaoferować znacznie niższą ratę lub przy tej samej wysokości raty uzyska znacznie 

wyższy zysk. Jest to sprzeczne z wyrokiem KIO 12/19, w którym czytamy: 

„Należy bowiem podkreślić, iż na gruncie art. 7 ust. 1 Pzp określającego zasady udzielania zamówień 
publicznych (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców) 
zakazane jest ustalanie terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do danego wykonawcy. Powinien 
on zostać tak określony, aby każdy wykonawca, także nie posiadający niezbędnej infrastruktury, był w 
stanie zrealizować zamówienie”. 
Powyższe sformułowanie stanowi powielenie utrwalonego orzecznictwa w tym zakresie i całego Prawa 
zamówień publicznych, którego fundamentalną zasadą jest równe traktowanie wykonawców i 
zachowanie uczciwej konkurencji. 
Niewątpliwie dopuszczenie możliwości wcześniejszego oddawania punktów kamerowych, a przez to 

zwiększenie ilości rat dla wykonawcy posiadającego infrastrukturę, stawia go w pozycji 

uprzywilejowanej, co wprost narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. W związku z tym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wykreśli zapisy w SIWZ 

umożliwiające wcześniejsze oddawanie części systemu lub określi stałą ilość rat niezależnie od terminu 

oddawania punktów kamerowych?   

Odpowiedź na pyt. 3 

     Zamawiający faktycznie dopuszcza możliwość rozpoczęcia odbiorów systemu przed terminami 

określonymi w § 5 ust. 1 lit. a), b), c), d) wzoru umowy, o ile Wynajmujący zgłosi mu gotowość do ich 

rozpoczęcia. Jednakże taki zapis ten w żaden sposób nie stawia w pozycji uprzywilejowanej żadnego z 

wykonawców, gdyż jest to tylko możliwość takiego zachowania, a nie konieczny wymóg. Poza                          

tym dotyczy to sytuacji przyszłej i niepewnej dla każdego z wykonawców. Co więcej, zachęca on niejako 

jedynie ich do sprawnego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego i nie stwarza sytuacji, że w 

przypadku szybkiego działania będą musieli czekać na ziszczenie się terminów z § 5 ust. 1 lit. a), b), c), 

d) wzoru umowy. 

        Nadto zapis ten nie jest sprzeczny w żaden sposób  z cytowanym w pytaniu fragmentem 

uzasadnienia orzeczenia KIO w sprawie o sygn. akt KIO 12/19, gdyż mowa jest tam jedynie o terminie 

końcowym wykonania zamówienia, który winien zostać określony tak, aby każdy wykonawca, 

niezależnie od posiadanej infrastruktury, był w stanie go dochować. W niniejszym postępowaniu 

Zamawiający w pełni respektuje takie stanowisko KIO zawarte w wyroku i tym samym nie dochodzi do 

naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Pytanie 4 

W związku z opublikowaniem w dniu 01.03.2019 roku (piątek) zmiany do SIWZ polegającej na zmianie 

terminu składania ofert na dzień 26.03.2019, bez wprowadzenia żadnych innych zmian do SIWZ, a 

następnie opublikowaniu 7 dni później, tj. w dniu 08.03.2019 roku (piątek w godzinach 

popołudniowych) nowej dokumentacji przetargu na Monitoring Wizyjny Miasta Płocka – 115 punktów 

kamerowych, w tym razem bez zmiany terminu składania ofert, wnioskujemy o wydłużenie o 7 dni 

terminu składania ofert tj. do dnia 02.04.2019. Aktualnie obowiązujący termin, tj. efektywnie 11 dni 

roboczych, jest niewystarczający dla rzetelnego przygotowania tak złożonej oferty, zwłaszcza, że 

zostały wprowadzone znaczące zmiany w stosunku do dotychczas publikowanej dokumentacji. 

 

 

 



Odpowiedź na pyt. 4 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonał zmiany treści SIWZ w Rozdziale XI  
pkt. 1 i 2, który otrzymał nowe brzmienie: 
 

„1. Ofertę należy złożyć za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia  
02.04.2019 roku  do godz. 10:00. 

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2019 roku, o godzinie 13:00” w siedzibie Straży Miejskiej  
w Płocku ul. Otolińskiej 10, pok. nr 1. 

 
Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp informuje, iż przekazał w dniu  
14.03.2019 roku Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia (sprostowanie) dotyczące 
sekcji IV.2.2 i IV.2.7) w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. 
 
 
 

 


