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  Grudziądz, ….. maja 2022 r. 

 
 

 

Dotyczy: zapytanie (3) do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz modyfikacja (3) treści SWZ 

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:  

1. „W pkt 4 Ukompletowanie Zamawiający wymaga anteny szerokopasmowej (strojonej). 

Główni producenci radiotelefonów stosują na pasmo UHF anteny szerokopasmowe 

obejmujące całe pasmo bez możliwości strojenia przez użytkownika. Czy Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie tego typu anten?” 

2. „Zamawiający wymaga akumulatorów w technologii Li-Ion. Czy Zamawiający dopuszcza do 

zaoferowania nowoczesne akumulatory w technologii Li-Pol ( litowo-polimerowej)?” 

 

W odpowiedzi na wniesione zapytanie informuję, iż:  

Ad.1   

W treści Załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. II ppkt 1 dodaje się treść 

następującą: 

„Zamawiający dopuszcza zarówno anteny szerokopasmowe (strojone) jak i anteny obejmujące 

całe pasmo bez możliwości strojenia przez użytkownika”. 

 

Ad.2   

Zamawiający w specyfikacji (SWZ) określił minimalne parametry jakie musi spełniać przedmiot 

zamówienia co wskazuje, iż Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nowoczesne 

akumulatory w technologii Li-Pol (litowo-polimerowej), jeżeli spełniają minimalne wymagania 

techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

W treści Załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. II ppkt 1 dodaje się treść 

następującą: „Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nowoczesne akumulatory w technologii 

Li-Pol (litowo-polimerowej), jeżeli spełniają wymagania techniczne określone w opisie 

przedmiotu zamówienia”. 
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Dokonana zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić dokonane zmiany jak powyżej. 

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 16.05.2022 r. pozostaje bez zmian. 

Wykonawca, który obecnie już złożył ofertę ma prawo do jej wycofania  

i ponownego złożenia zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 4 postanowień SWZ. 
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