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Łódź, dnia 10.05.2019 r. 
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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. 1, 2 i 4 ustawy Prawo 

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

 

PYTANIE nr 1 

Proszę o informacje czy oferując wydłużony okres gwarancji dla części nr 1, 3 i 5 które dotyczą dostawy 
radiotelefonów noszonych Zamawiający wyraża zgodę aby wydłużona gwarancja do 36 lub 48 miesięcy 
nie dotyczyła akumulatorów które objęte były by gwarancją na okres 24 miesięcy. 
ODPOWIEDŹ:  
W związku z zapytaniem, Zamawiający informuje, że zmianie ulegną formularze ofertowe do zadania 
1,3 i 5.  
W treści formularzy dodany zostanie zapis dotyczący gwarancji akumulatorów w treści którego znajdzie 
się:  
„Okres gwarancji na akumulatory (minimum 12 miesięcy jednak nie krócej niż gwarancja producenta) - 
Gwarancja na akumulatory nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. - …… miesięcy/miesiące.” 
 

Tym samym Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby wydłużona gwarancja nie dotyczyła 
akumulatorów. 
 

Zamawiający informuje, że we wszystkich formularzach ofertowych tj. załączniku 1.1-1.12 do 
SIWZ oraz załączniku 6.1-6.12 do SIWZ dodano zapis, iż gwarancja na oferowane produkty nie może 
być krótsza niż gwarancja producenta. Zmodyfikowane formularze w załączeniu. 
 
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 28.05.2019 r. do godz. 10:00, termin 

otwarcia ofert na 28.05.2019 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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