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  Grudziądz, ….. maja 2022 r. 

 
 

 

Dotyczy: zapytanie (5) do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w  postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego – sprawa numer 27/2022. 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.), że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „dostawę radiotelefonów UHF - przenośnych” – sprawa numer 

27/2022, wpłynęło zapytanie o następującej treści:  

 

„W dniu 12/05/2022 Zamawiający opublikował Komunikat Publiczny nr 2 w którym dokonał zmiany 

treści SIWZ poprzez wprowadzenie poniższego wymogu: "Zamawiający wymaga przedłożenia wraz 

z ofertą przedmiotowego środka dowodowego stanowiącego – postanowienie lub inny dokument 

potwierdzający, że sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest dopuszczony do użytkowania przez 

obsługującego w ciągu danej zmiany (8 godzin) oraz mieć określone zasady bezpieczeństwa  

i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie z decyzją MON NR 

171/MON z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie 

elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON 2017, poz. 208)”. 

W związku z trwającą procedurą w WIHiE otrzymania powyższego dokumentu dla oferowanych 

przez nas radiotelefonów, czy Zamawiający dopuszcza złożenie powyższego dokumentu przed 

dostawą radiotelefonów?” 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie dokumentu 

na etapie realizacji umowy np. wraz z dostawą radiotelefonów. Zgodnie z Komunikatem 

Publicznym Nr 2 w treści SWZ – Rozdział 9 ust. pkt. 1 „Zamawiający wymaga przedłożenia 

wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego stanowiącego- postanowienie lub inny 

dokument potwierdzający , że sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest dopuszczony do 

użytkowania przez obsługującego w ciągu danej zmiany ( 8 godzin) oraz mieć określone zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie 

z decyzją MON NR 171/MON z dnia 27.10.2017r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony 

narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających 

promieniowanie elektromagnetyczne”  
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