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Warszawa, dnia 23 kwietnia 2019 r. 
 

 
 
 
 
Do wszystkich uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 
 

WYJAŚNIENIE  
i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę systemu łączności kamuflowanej, cyfrowych radiotelefonów 

nasobnych, radiotelefonów samochodowych, ochronników słuchu, zestawów komunikacyjnych 

oraz akcesoriów do radiotelefonów, nr sprawy 11/2019/ZP. 

 

 

W nawiązaniu do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie                 

art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),  zwanej dalej Ustawą wyjaśniam: 

Treść zapytania: 

„Dotyczy SIWZ pkt. III, ppkt 2. Zamawiający wymaga: „Przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, 

nie starszy niż z roku produkcji 2019” 

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić dla części I zamówienia – „Systemu Łączności 

Kamuflowanej” dostawę sprzętu z datą produkcji z roku 2018 ? Przedmiot zamówienia będzie 

fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się dopuścić dla Części I zamówienia – „System Łączności 

Kamuflowanej” dostawę sprzętu z datą produkcji z roku 2018.  

Zamawiający zmienia zapis SWIZ w pkt. III, ppkt. 2 poprzez dopisanie, zdania drugiego: 

„Dla zamówienia określonego w Części I – dostawa systemu łączności kamuflowanej, 

przedmiot zamówienia nie starszy niż z roku produkcji 2018 z zastrzeżeniem, że data produkcji 

akumulatorów nie może być dłuższa niż 12 miesięcy od daty dostawy” 
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Treść zapytania: 

 

„Dotyczy SIWZ załącznik nr 1A – gwarancja dla sprzętu z punku a, b, c, d. Zamawiający 

wymaga aby radiotelefony (punkt a i b tabeli) oraz stacje retransmisyjne (punkt c i d tabeli) 

posiadały okres gwarancji, który minimalnie wynosił będzie 24 miesiące. 

Producenci sprzętu rozdzielają czas trwania gwarancji w taki sposób, że na radiotelefony 

(body) oraz przemienniki (body) minimalna gwarancja wynosi 24 miesiące lub więcej lecz na 

pozostałe komponenty takie jak: 

- akumulatory (radiotelefony i przemienniki), 

- ładowarki (radiotelefony), 

- anteny (radiotelefony i przemienniki), 

- panele rozdzielne (radiotelefony) 

- mikrofony i mikrofonogłośniki (radiotelefony i przemienniki), 

- filtry dupleksowe (przemienniki), 

- kable zasilające (radiotelefony i przemienniki) itp. 

Gwarancja wynosi 12 miesięcy. 

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pełnej gwarancji 24 miesięcy lub więcej 

wymienionych komponentów przy ocenie oferty i ustalenie jej na poziomie 12 miesięcy?” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zgadza się na ustalenie minimalnego okresu gwarancji na akumulatory – 

12 miesięcy.  

 

Zamawiający dokonał zmian w zapisach w załączniku nr 1A do SIWZ – Część I – na dostawę 

systemu łączności kamuflowanej, gdzie dokonano zmian poprzez wpisanie:  

W części a. punkt 5.9. treści:  „Gwarancja na akumulatory – min. 12 miesięcy”, 

W części b. punkt 1.29. treści:  „Gwarancja na akumulatory – min. 12 miesięcy”, 

W części c. punkt 5.12. treści:   „Gwarancja na akumulatory – min. 12 miesięcy”, 

W części d. punkt 3.8. treści:  „Gwarancja na akumulatory – min. 12 miesięcy”. 

 

Treść zapytania: 

 

”Dotyczy SIWZ załącznik nr 1A – gwarancja dla sprzętu z punktu d – Stacja retransmisyjna 

ppkt.3.4 tabeli. 

Zamawiający wymaga aby stacja retransmisyjna posiadała antenę typu „baton”. Wymagana 

stacja z definicji nie jest przemiennikiem mobilny aczkolwiek można ją zamontować 

w samochodzie. Wtedy antena typu CB z pkt. 3.3 będzie mogła pracować zarówno na 
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samochodzie jaki np. na parapecie lub dachu budynku. Antenę typu baton stosuje się dla stacji 

mobilnej opisanej w części C tabeli. 

Zwracam się z zapytaniem czy wpisanie wymogu dostarczenia anteny typu baton nie jest 

pomyłką i czy Zamawiający wykreśli ten wymóg?” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wykreśla z załącznika nr 1A do SIWZ – dla części d. punkt 3.4. 

 

Treść zapytania: 

 

„Dotyczy SIWZ załącznik 1A – punkt 5.4 a Zamawiający wymaga aby antena miała kolor 

cielisty. Producent wykonuje je w oplocie, w kolorze czarnym lub białym. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań SIWZ i wybranie jednego z powyższych kolorów.” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza antenę w kolorze cielistym lub białym. 

W załączniku nr 1A do SIWZ w części a. pkt. 5.4. dopisano po słowach „cielistym” słowa „lub 

białym” punkt otrzymuje brzmienie:  

„antena dwupasmowa VHF/GPS na pasmo 164 – 174 MHz w wykonaniu kamuflowanym 

(„sznurkowa”, przystosowana do ułożenia na ciele użytkownika), w kolorze cielistym lub 

białym. Antena nie może stanowić integralnej części radiotelefonu (możliwość wymiany 

anteny)” 

 

Przedmiotowa odpowiedź i zmiana treści SIWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić 

w składanej ofercie. 


