
 

    Giżycko, 20 lipca 2020r. 

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

NR POSTĘPOWANIA: 45/2020 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

 

Zamawiający, 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, działając 

zgodnie z art. 38 ust. 4, ust. 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę radiotelefonów przenośnych, 

stacjonarnych, przewoźnych wraz z ukompletowaniem, programatorami i antenami 

do nich na rzecz 24. WOG w Giżycko, post. 45/2020, dokonuje:  

 

I. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE ROZDZIAŁU III: 

 

1. Punkt 3.6. e) 

Jest:  

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz 

wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz określony 

procentowo (dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu rtlf.). 

Zmienia się na: 

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz 

wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz 

procentowy (dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu radiotelefonu) lub 

każdą funkcję oddzielnie tzn. tylko graficznie albo procentowo; 



2. Punkt 3.9.1. e) 

Jest: 

e) oryginalny posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym 

zabezpieczeniem; 

 

Zmienia się na: 

e) akumulator posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym   

zabezpieczeniem, a w przypadku konstrukcyjnego przystosowania radiotelefonu  

i zamontowania klipsa do konstrukcji obudowy mocowanie klipsa do akumulatora 

nie jest wymagane; 

 

3. Punkt 4.4. 

Jest: 

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym 

otoczeniu; 

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie 

razem podpunktów a, b, c:  

a) Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru mikrofonowego 

do  natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności 

w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik 

miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji. 

b) Funkcja inteligentnego dźwięku automatycznie dostosowująca głośność 

radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika 

radiotelefonu), zwalniająca użytkowania sprzętu z koniczności regulowania 

poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do 

poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy 

w trybie cyfrowym  

c) Funkcja eliminacji szumu tła (tor nadajnika radiotelefonu) która 

automatycznie dostosowuje wzmocnienie toru mikrofonowego 

radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię 

przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny  



i zrozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy  

w trybie cyfrowym  

 

Zmienia się na:  

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym 

otoczeniu; 

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie 

razem lub osobno podpunktów a, b, c: 

a) Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru mikrofonowego 

do  natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności 

w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik 

miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji. 

b) Funkcja inteligentnego dźwięku automatycznie dostosowująca głośność 

radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika 

radiotelefonu), zwalniająca użytkowania sprzętu z koniczności regulowania 

poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do 

poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy 

w trybie cyfrowym  

c) Funkcja eliminacji szumu tła (tor nadajnika radiotelefonu) która  

automatycznie dostosowuje wzmocnienie toru mikrofonowego  

radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię 

przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny  

i zrozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy  

w trybie cyfrowym  

4.4.1. Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu wskazanego w pkt 4.4. 

Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii  

w hałaśliwym otoczeniu, poprzez zastosowanie również innych technologii 

zapewniających żądany w tym zakresie efekt funkcjonalny. 

 

4. Punkt 4.10. 

Jest: 

4.10. Wszystkie elementy zamówienia jak radiotelefony, zasilacz sieciowy, ładowarki, 

anteny, fidery, akumulatory oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę 



niezmywalną, tłoczenie, grawerowanie w celu prawidłowej identyfikacji z kartami 

katalogowymi elementów sprzedaży. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry 

techniczne) ww. elementów złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed 

terminem podpisania umowy.  

 

Zmienia się na: 

4.10. Znakowanie i opis produktów. 

4.10.1.Wszystkie elementy zamówienia takie jak: 

a) radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) 

b) antena szerokopasmowa dla radiotelefonu w wersji przewoźnej                      

i stacjonarnej;             

c) mikrofonogłośnik;  

d) ładowarka jednostanowiskowa wraz z zasilaczem dla wersji; 

e) akumulatory Li-lon; 

f) mikrofon (z klawiaturą  DTMF);  

g) głośnik zewnętrzny  o ile nie jest zintegrowany z blokiem nad.-odbiorczym; 

h) przetwornica 24/12V; 

i) mikrofon biurkowy; 

j) zasilacz 230 V 50 Hz; 

k) zestaw do programowania radiotelefonów w wersji przenośnej,  

przewoźnej   i stacjonarnej. 

 Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę niezmywalną, tłoczenie, 

grawerowanie itp. w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi 

elementów sprzedaży.                                                         

4.10.2. Elementy takie jak:          

a) fider z nadrukiem (opisem) trwałym; 

b) okablowanie (interfejs) do podłączenia programowanych radiostacji do 

komputera poprzez port mini USB.  

Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk (opis) itp, w celu prawidłowej 

identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży.   

4.10.3. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry techniczne, budowę  

i zastosowanie) ww. elementów złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed 

terminem podpisania umowy.  

 



5. Punkt 5.5. 

Jest:  

5.5. Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukompletowaniem w wersjach - 

przenośnej, stacjonarnej oraz przewoźnej jaki zaoferuje Wykonawca w całości 

zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla 

wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji 

stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2;  

tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8.,  

tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  

tabela nr 3, 4- punt 1.1., 1.3., 1.4.,  

 

Zmienia się na: 

5.5. Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukompletowaniem w wersjach 

przenośnej, stacjonarnej, przewoźnej jaki zaoferuje Wykonawca w całości 

zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla 

wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji 

stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2;  

tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8.,  

tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.3., 1.4.,  

  tabela nr 3, 4- punkt 1.1., 1.3., 1.4.,  

Dla nie wymienionego powyżej w punkcie 5.5. osprzętu z tabeli 2,3,4 

dotyczącego radiotelefonów przewoźnych i stacjonarnych dopuszcza się innego 

producenta, jednocześnie wskazany osprzęt musi stanowić ten sam model w całości 

zamówienia z zabezpieczeniem parametrów technicznych ujętych w OPZ dla danego 

asortymentu. 

 

II. MODYFIKACJA ROZDZIAŁU XIII I XIV SIWZ W NASTĘPUJĄCYM 
ZAKRESIE:  

 

1. Rozdział XIII punkt 12: 

Jest:  

„OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 45/2020 



Dostawa radiotelefonów przenośnych, stacjonarnych, przewoźnych  

wraz z ukompletowaniem, programatorami  

i antenami do nich na rzecz 24. WOG w Giżycku 

 nie otwierać do dnia 24.07.2020r. do godz. 08:30” 

 

Zmienia się na:  

„OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 45/2020 

Dostawa radiotelefonów przenośnych, stacjonarnych, przewoźnych 

wraz z ukompletowaniem, programatorami  

i antenami do nich na rzecz 24. WOG w Giżycku 

 nie otwierać do dnia 31.07.2020r. do godz. 08:30” 

 

2. Rozdział XIV: 

a) Punkt 1:  

Jest:  

„ 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 24.07.2020r., do godz. 08:00 na adres 

Zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 5, pokój 108. 

Uwaga: Kancelaria jawna Zamawiającego znajduje się na terenie 24. Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy 

wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę osobiście należy 

uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje 

się czas zarejestrowania oferty w kancelarii jawnej Zamawiającego.” 

 

Zmienia się na:  

 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 31.07.2020r., do godz. 08:00 na adres 

Zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 5, pokój 108. 

Uwaga: Kancelaria jawna Zamawiającego znajduje się na terenie 24. Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy 

wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę osobiście należy 

uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje 

się czas zarejestrowania oferty w kancelarii jawnej Zamawiającego. 

 

b) Punkt 3: 

Jest: 

„3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.07.2020r. o godz. 08:30  

w siedzibie Zamawiającego.” 

 



Zmienia się na: 

„3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.07.2020r. o godz. 08:30  

w siedzibie Zamawiającego.” 

 

III. MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR. 7 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE: 

 

1. Punkt 3.6. e) 

Jest:  

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz 

wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz określony 

procentowo (dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu rtlf.). 

Zmienia się na: 

e) radiotelefony przenośne muszą być wyposażone w kolorowy wyświetlacz 

wskazujący poziom naładowania akumulatora w sposób graficzny oraz  procentowy 

(dopuszcza się odczytanie tej wartości z menu radiotelefonu) lub każdą funkcję 

oddzielnie tzn. tylko graficznie albo procentowo; 

 

2. Punkt 3.9.1. e) 

Jest: 

e) oryginalny posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym 

zabezpieczeniem; 

 

 

Zmienia się na: 

e) akumulator posiadający w tylnej części uchwyt na klips z wbudowanym   

zabezpieczeniem, a w przypadku konstrukcyjnego przystosowania radiotelefonu  

i zamontowania klipsa do konstrukcji obudowy mocowanie klipsa do akumulatora nie 

jest wymagane; 

 



3. Punkt 4.4. 

Jest: 

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym 

otoczeniu; 

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie 

razem podpunktów a, b, c:  

a) Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru mikrofonowego 

do  natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności 

w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik 

miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji. 

b) Funkcja inteligentnego dźwięku automatycznie dostosowująca głośność 

radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika 

radiotelefonu), zwalniająca użytkowania sprzętu z koniczności regulowania 

poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do 

poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy 

w trybie cyfrowym  

c) Funkcja eliminacji szumu tła (tor nadajnika radiotelefonu) która 

automatycznie dostosowuje wzmocnienie toru mikrofonowego 

radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię 

przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny  

i zrozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy  

w trybie cyfrowym  

 

Zmienia się na:  

4.4. Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym 

otoczeniu; 

Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. wymogu poprzez zagwarantowanie 

razem lub osobno podpunktów a, b, c: 

a)  Funkcję automatycznego dostosowania czułości toru mikrofonowego 

do  natężenia otaczającego hałasu oraz automatycznej regulacji głośności 

w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający wymaga również aby użytkownik 

miał możliwość włączania i wyłączania ww. opisanych funkcji. 



b) Funkcja inteligentnego dźwięku automatycznie dostosowująca głośność 

radiotelefonu do poziomu hałasu w danym miejscu (tor odbiornika 

radiotelefonu), zwalniająca użytkowania sprzętu z koniczności regulowania 

poziomu głośności odbiornika radiotelefonu, tak by dostosować głośność do 

poziomu głośności otaczającego go środowiska. Wymaganie dotyczy pracy 

w trybie cyfrowym  

c) Funkcja eliminacji szumu tła (tor nadajnika radiotelefonu) która 

automatycznie dostosowuje wzmocnienie toru mikrofonowego 

radiotelefonu, dodatkowo wykorzystując zaawansowaną technologię 

przetwarzania dźwięku, tak by głos korespondenta był zawsze wyraźny  

i zrozumiały a hałas otoczenia wytłumiony. Wymaganie dotyczy pracy  

w trybie cyfrowym  

4.4.1. Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu wskazanego w pkt 4.4. 

Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii  

w hałaśliwym otoczeniu, poprzez zastosowanie również innych technologii 

zapewniających żądany w tym zakresie efekt funkcjonalny. 

 

4. Punkt 4.10. 

Jest: 

4.10. Wszystkie elementy zamówienia jak radiotelefony, zasilacz sieciowy, ładowarki, 

anteny, fidery, akumulatory oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę 

niezmywalną, tłoczenie, grawerowanie w celu prawidłowej identyfikacji z kartami 

katalogowymi elementów sprzedaży. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry 

techniczne) ww. elementów złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed 

terminem podpisania umowy.  

Zmienia się na: 

4.10. Znakowanie i opis produktów. 

4.10.1.Wszystkie elementy zamówienia takie jak: 

a) radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) 

b) antena szerokopasmowa dla radiotelefonu w wersji przewoźnej 

i stacjonarnej;             

c) mikrofonogłośnik;  

d) ładowarka jednostanowiskowa wraz z zasilaczem dla wersji; 



e) akumulatory Li-lon; 

f) mikrofon (z klawiaturą  DTMF);  

g) głośnik zewnętrzny  o ile nie jest zintegrowany z blokiem nad.-odbiorczym; 

h) przetwornica 24/12V; 

i) mikrofon biurkowy 

j) zasilacz 230 V 50 Hz; 

k) zestaw do programowania radiotelefonów w wersji przenośnej,  

przewoźnej i stacjonarnej. 

 Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk, etykietę niezmywalną, tłoczenie, 

grawerowanie itp. w celu prawidłowej identyfikacji z kartami katalogowymi 

elementów sprzedaży.  

4.10.2. Elementy takie jak:  

a) fider z nadrukiem (opisem) trwałym; 

b) okablowanie (interfejs) do podłączenia programowanych radiostacji do 

komputera poprzez port mini USB.  

Oznakowane w sposób trwały poprzez nadruk (opis) itp, w celu prawidłowej 

identyfikacji z kartami katalogowymi elementów sprzedaży.   

4.10.3. Karty katalogowe (zawierające pełne parametry techniczne, budowę  

i zastosowanie) ww. elementów złożone nie później niż na 7 dni roboczych przed 

terminem podpisania umowy.  

 

5. Punkt 5.5. 

Jest:  

5.5. Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukompletowaniem w wersjach - 

przenośnej, stacjonarnej oraz przewoźnej jaki zaoferuje Wykonawca w całości 

zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla 

wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji 

stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2;  

tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8.,  

tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  

tabela nr 3, 4- punt 1.1., 1.3., 1.4.,  

 

 



Zmienia się na: 

5.5.Radiotelefony (blok nadawczo-odbiorczy) wraz ukompletowaniem w wersjach 

przenośnej, stacjonarnej, przewoźnej jaki zaoferuje Wykonawca w całości 

zamówienia musi być tego samego producenta, stanowić ten sam model dla 

wersji przenośnej w całym zamówieniu oraz ten sam model dla wersji 

stacjonarnej i przewoźnej w całym zamówieniu w odniesieniu do punktu 2;  

tabela nr 1 – punkt 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8.,  

tabela nr 2 - punkt 1.1., 1.3., 1.4.,  

tabela nr 3, 4- punkt 1.1., 1.3., 1.4.,  

Dla nie wymienionego powyżej w punkcie 5.5. osprzętu z tabeli 2,3,4 

dotyczącego radiotelefonów przewoźnych i stacjonarnych dopuszcza się innego 

producenta, jednocześnie wskazany osprzęt musi stanowić ten sam model w całości 

zamówienia z zabezpieczeniem parametrów technicznych ujętych w OPZ dla danego 

asortymentu. 

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający załącza Opis 

przedmiotu zamówienia- po modyfikacji (zał. nr 7 do SIWZ) do pobrania jako 

oddzielny plik na stronie platformy zakupowej.   

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża terminu 

składania ofert do dnia  31.07.2020 r., do godz. 08:00. 

 

KOMENDANT 

(-) płk Jarosław JASTRZĘBOWSKI 


