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WT.2370.27.9.2019         Częstochowa, dnia 9 stycznia 2020 roku 

 

DO WYKONAWCÓW  

ZAINTERESOWANYCH  

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

dotyczy:  wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.27.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do  

Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego  

z drabiną mechaniczną (SD)” 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2020 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu 

nr WT.2370.27.2019, pn. „Dostawa do  Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)”.   

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp. Treść pytania Wyjaśnienia 

1.  

Dotyczy: punkty 2.23 oraz 2.24 OPZ: 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla radiotelefonów 
przewoźnych i noszonych wymaga spełnienia parametru: „regulacja poziomu 
blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu 
(odblokowania) na poziomie 0,35 μV)” W produkowanych obecnie 
radiotelefonach cyfrowo-analogowych parametr ten nie podlega regulacji. 
Najnowszy rozkaz KG PSP dnia 05.04.2019 do Instrukcji w sprawie 
łączności radiowej również nie opisuje tego parametru. Mając powyższe na 
uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego wymogu. 

W odpowiedzi na wniesione zapytanie 
Zamawiająca pragnie poinformować, iż w dniu 
dzisiejszym tj. 09.01.2020 r. pismem znak 
WT.2370.27.8.2019 udzieliła wyjaśnień  
na zadane pytanie poprzez wyrażenie zgody na 
modyfikację (usunięcie) zapisów siwz  
w zakresie przytoczonym w zadanym pytaniu 
dot. wymogu posiadania przez radiotelefon 
przewoźny oraz radiotelefony przenośne 
(noszone) regulacji poziomu blokady szumów 
w trybie serwisowym z możliwością ustawienia 
progu na poziomie 0,35 μV. i dokonała 
koniecznych modyfikacji w SIWZ. 
 W związku z czym zapis dot.  „regulacji 
poziomu blokady szumów (tylko  
w trybie serwisowym, możliwość ustawienia 
progu (odblokowania) na poziomie 0,35 μV)” 
został wykreślony.  
W wyżej przytoczonym piśmie Zamawiająca 
poinformowała również, iż termin składania 
oraz otwarcia ofert  nie ulega zmianie.  
 

2.  

Dotyczy: pkt. 15 SIWZ: W przypadku uwzględnienia postulatu z punktu 1 
niniejszego pisma zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania 
ofert o dwa (2) dni robocze tj. do dnia 15.01.2020 r. do godz. 10:45. 
Dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie stosownej rewizji oferty na sprzęt 
łączności do pojazdu 

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 

winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 

oferty niezgodnej z treścią SIWZ) 

  

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert  nie ulega 

zmianie.  
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 

http://www.cspsp.pl/

