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Łódź, dnia 23.05.2019 r. 
FZ-2380/14/19/KK 
 

WYKONAWCY, 

KTÓRZY POBRALI SIWZ 

 
DOTYCZY:  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie 

umowy ramowej na dostawy urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów 

łączności. 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść SIWZ w poniższym zakresie:  

 

W odpowiedzi z  dnia 29.04.2019 r. na pytanie nr 2 o treści :  
 
Proszę o wyjaśnienie zapisu Załącznika 2.4 do SIWZ, część 4, punkt 1.1.13 - dedykowany łatwo 

dostępny przycisk sygnału alarmowego. Czy Zamawiający w tej części wymaga aby radiotelefon 
posiadał przycisk w kolorze kontrastowym do pozostałych, do którego będzie przypisana funkcja 
alarmowa, czy też dopuszcza się przypisanie tej funkcji do dowolnego klawisza z obrębu wszystkich 
klawiszy dostępnych na panelu radiotelefonu? 

 
Zamawiający udzielił błędnej odpowiedzi tj.:  
 
Zamawiający wymaga aby oferowany radiotelefon posiadał dedykowany przycisk w kolorze 

kontrastowym do wyzwolenia sygnału alarmowego. 
 
Po dokładnej analizie prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: 
 
Zamawiający dopuszcza aby oferowany radiotelefon posiadał możliwość przypisania funkcji 

wyzwolenia sygnału alarmowego do dowolnego klawisza z panelu czołowego radiotelefonu lub posiadał 
dedykowany przycisk funkcjonalny w kolorze kontrastowym do wyzwolenia sygnału alarmowego. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4a i 6 oraz art. 12a ust 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 
a zmiana ogłoszenia została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i niezwłocznie po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie umieszczone na platformie. 
  Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 11.06.2019 r. do godz. 10:00, termin 

otwarcia ofert na 11.06.2019 r. na godz. 10:30. 

 

 

Zastępca  

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 

 

 

/-/  mgr inż. Włodzimierz Kalinowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono 1 egz.:  

przesłano poprzez https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz 
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