
Szczecin, dnia 29.06.2020 r. 

ZZ-2380-34/20 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na  zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu 

Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Sławnie i KPP w Świdwinie oraz zakup i dostawa 

radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 

w dniu 23.06.2020 r. wraz z odpowiedziami i zmianami siwz:  

Pytanie nr 1  

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga:  

„…System ma umożliwiać zdalne sterowanie min. trzema (z możliwością rozbudowy zdalnego sterowania 

do min. 30 – wliczone w cenę oferty) radiostacjami pracującymi w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją 

ETSI TS 102 361 (Tier II), standardu TETRA, w systemie analogowym (modulacja F3E), oraz w trybach 

simpleks/duosimpleks poprzez sieć LAN w różnych podsieciach (konsola w innej podsieci niż radiobox)…”  

Pytania: 

Czy Zamawiający zapewnia routing pomiędzy tymi podsieciami?  

Czy zapis „z możliwością rozbudowy zdalnego sterowania do min. 30 – wliczone w cenę oferty” nie jest omyłką 

pisarską i zamiast minimum powinno być maksimum 30? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia routing pomiędzy podsieciami będącymi w zasobach KWP Szczecin. 

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 6 do SIWZ.  

było: 

„System ma umożliwiać zdalne sterowanie min. trzema (z możliwością rozbudowy zdalnego sterowania 

do min. 30 – wliczone w cenę oferty) radiostacjami pracującymi w systemie cyfrowym zgodnym 

ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II), standardu TETRA, w systemie analogowym (modulacja F3E), 

oraz w trybach simpleks/duosimpleks poprzez sieć LAN  w różnych podsieciach (konsola w innej podsieci 

niż radiobox)” 

powinno być: 

„System ma umożliwiać zdalne sterowanie min. trzema (z możliwością rozbudowy zdalnego sterowania 

do max. 30 – wliczone w cenę oferty) radiostacjami pracującymi w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją 

ETSI TS 102 361 (Tier II), standardu TETRA, w systemie analogowym (modulacja F3E), oraz w trybach 

simpleks/duosimpleks poprzez sieć LAN  w różnych podsieciach (konsola w innej podsieci niż radiobox)”. 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga:  

„…Książka adresowa wszystkich radiostacji DMR (ID stacji przypisane do nr jaki ma być wyświetlany na mapie 

i w książce - import z pliku Excel). …”  

 

 



Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym system ZSŁ będzie pośrednio umożliwiał import danych 

z plików w formacie „csv” (format zgodny z Exel) i udostępniał zaimportowane dane w książce adresowej 

na konsolach dotykowych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga:  

„…Konsola dotykowa powinna mieć niezależnie od konfiguracji możliwość płynnej zmiany głośności 

dla poszczególnych kanałów pracy (regulacja potencjometrem) przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu 

na ustawienia pozostałych konsol – wyciszenie krzyżowe…” 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w aplikacji konsoli dotykowej jest możliwość zmiany głośności 

dla poszczególnych kanałów z poziomu GUI, a regulacja potencjometrem fizycznym pozwala na regulację 

globalną głośności, przy czym żadna z powyższych nie ma wpływu na ustawiania w pozostałych konsolach 

tzn., nie dochodzi do wyciszenia krzyżowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i poprawia w załączniku nr 6 do SIWZ. 

było:  

Konsola dotykowa powinna mieć niezależnie od konfiguracji możliwość płynnej zmiany głośności 

dla poszczególnych kanałów pracy (regulacja potencjometrem) przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu 

na ustawienia pozostałych konsol – wyciszenie krzyżowe 

powinno być: 

Konsola dotykowa powinna mieć niezależnie od konfiguracji możliwość płynnej zmiany głośności 

dla poszczególnych kanałów pracy z poziomu GUI , regulacja globalnej głośności przy użyciu fizycznego 

potencjometru przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na ustawienia pozostałych konsol – wyciszenie 

krzyżowe. 

Pytanie nr 4  

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga:  

„…System konsoli musi posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego rejestratora w protokole SIP. ….” 

Pytanie: 

Czy rejestracja do zewnętrznego rejestratora wykorzystuje protokół SIP w wersji 2 zgodny z RFC 3261? 

Czy Zamawiający może udostępnić specyfikację protokołu SIP wykorzystywaną w komunikacji z rejestratorami 

posiadanymi przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w tej chwili nie posiada zewnętrznego rejestratora wykorzystującego protokół SIP w wersji 2. 

Przewiduje to jako rozwiązanie przyszłościowe i dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie nr 5  

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga:  

„…1 kpl. zestawu głośników stereo o mocy min. 5W...” 

Pytanie: 



Czy warunkiem wystarczającym będzie dostarczenie kompletu głośników komputerowych ze wzmacniaczem 

i zasilaczem sieciowym 230Vac? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie nr 6  

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga:  

„Interfejs : min. 4 x fizyczny przycisk nadawania PTT umieszczony na obudowie jeden wyróżniony innym 

kolorem jako PTT kanału aktywnego (możliwość zaprogramowania nadawania na przypisanej grupie/kanale), 

1 x interfejs LAN, wyjście stereofoniczne na głośnik zewnętrzny, wyjście na zewnętrzny przycisk PTT, 1x USB… 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania konsoli dotykowej, w której do wyjścia stereofonicznego można 

podłączyć głośniki ze wzmacniaczem (np. zestaw jak do komputera PC) lub słuchawki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Pytanie nr 7 

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga dla konsol dotykowych:  

„…Wymiary (SxWxG): nie większe niż 300 x 70 x210 mm (bez mikrofonu na gęsiej szyi)…” 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym urządzenie ma wymiary (SxWxG) 300x75x220 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i poprawia w załączniku nr 6 do SIWZ. 

było: 

Wymiary (SxWxG): nie większe niż  300 x 70 x210 mm (bez mikrofonu na gęsiej szyi) 

powinno być: 

Wymiary (SxWxG): nie większe niż  300x75x220 mm (bez mikrofonu na gęsiej szyi) 

Pytanie nr 8 

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga:  

„…po 1 szt. mikrofonu alfanumerycznego do każdego radioboxu…”  

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym mikrofon alfanumeryczny będzie podłączony do radiotelefonu 

bazowego podłączonego/zintegrowanego z radioboxem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje poprawiony załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia termin składania i otwarcia ofert bez zmian. 

wyk. w 1 egz. 

wyk. K.K. 


