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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Zakup, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie 10 automatycznych

bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej
Warszawa-Okęcie (znak sprawy: BOU-IV.272.26.2020)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843, z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności techniczne za spełniony, jeśli wykonawca wykaże
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał 2 dostawy
obejmujące swym zakresem dostawę automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC” wraz z ich
produkcyjnym uruchomieniem w co najmniej jednym z krajów UE, EOG lub Szwajcarii o sumarycznej
wartości przekraczającej 4 000 000 zł brutto, z czego jedna referencja będzie o wartości nie mniejszej
niż 2 000 000 zł brutto, a druga referencja będzie o wartości nie mniejszej niż 1 998 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące swym
zakresem dostawę automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC” wraz z ich produkcyjnym
uruchomieniem w co najmniej jednym z krajów UE, EOG lub Szwajcarii, w tym jedna dostawa o
wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto, natomiast druga dostawa o wartości minimum
2.000.000,00 zł brutto.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza (przy zachowaniu wszystkich wymagań zawartych w OPZ), aby
urządzenie fotografujące było zamontowane na drugich drzwiach od strony wyjściowej Bramki ABC?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający zapewni miejsce do montażu rejestratora CCTV, jeśli wymaga on instalacji w
standardowej szafie rack 19''? Wymagane miejsce 2U, głębokość szafy minimum 600mm, zasilanie
ok. 300W, podłączenie do infrastruktury LAN SG.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zapewni miejsce w obiekcie zlokalizowanym w Porcie Lotniczym.

Pytanie 4:
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zainstalowania 10 bramek w jednym module, tj.
10 bramek obok siebie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zainstalowania 10 bramek w jednym module, tj. 10 bramek obok siebie.
Pytanie 5:
Prosimy o informację, czy Zamawiający doprowadzi zasilanie elektryczne gwarantowane oraz sieć
Ethernet do miejsca instalacji bramek/ kabin kontroli paszportowej?
Odpowiedź:
Zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne oraz sieć Ethernet do miejsca instalacji.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
informuje, iż dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:
1. rozdziału IV ust. 1 pkt 3 nadając mu następujące brzmienie:
3) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeśli
wykonawca wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie
wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące swym zakresem dostawę automatycznych
bramek kontroli granicznej „ABC” wraz z ich produkcyjnym uruchomieniem w co najmniej
jednym z krajów UE, EOG lub Szwajcarii, w tym jedna dostawa o wartości minimum
1.500.000,00 zł brutto, natomiast druga dostawa o wartości minimum 2.000.000,00 zł
brutto.
2. rozdziału XII ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
„2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za
pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 11 sierpnia 2020 r. do
godziny 09:00.”
3. rozdziału XIV ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.”
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.
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