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Warszawa, dnia 6 maja 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 wniosku 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 załącznik nr 1A – tabela f punkt 1.3. Zamawiający wymaga aby przycisk PTT 

bezprzewodowy  miał możliwość wycieszenia transmisji głosowej. Przyciski bezprzewodowe pracujące 

z pętlą PHONAK Profilo posiadają funkcję regulacji głośności. Są za nie odpowiedzialne 2 zewnętrzne 

przyciski, środkowy zaś służy do realizacji wzbudzenia nośnej czyli nadawania. Maksymalne ściszenie 

poziomu głosu słyszanego w słuchawce bezprzewodowej wywołane z przycisku bezprzewodowego nie 

spowoduje wyciszenia całkowitego. Poziom ten został ustawiony przez producenta aby w miejscach o 

niskim natężeniu hałasu umożliwiał pracę a zarazem nie ujawniał korespondencji dla osób postronnych. 

Reasumując poprzez przycisk bezprzewodowy nie będzie można realizować wyciszenia do tzw. poziomu 

0. 

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający tak rozumie interpretację funkcji „wyciszenia”.” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający poprzez zapis dotyczący  wyciszenia przyjął, że funkcja ta spowoduje wyciszenie 

do poziomu uniemożliwiającego ujawnienie prowadzonej korespondencji przez osoby postronne. 

 

Ponadto działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Komisja Przetargowa uznała za zasadne 

wykreślenie zapisu w treści załącznika nr 1A do SIWZ w części b pkt 6.9 jako bezprzedmiotowego. 

 

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

w składanej ofercie. 

 


