ZP-2380-85/1419/2018

Katowice dnia 18.05.2018 r.

Egz. pojedynczy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie licytacji
elektronicznej na: „Zakup i dostawę radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakupu, instalację
i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP” wpłynęły zapytania
i udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Proszę o informację, czy referencje na wykonane dostawy radiotelefonów cyfrowo-analogowych
w standardzie DMR o wartości 200.00,00 zł mogą być potwierdzone dostawami realizowanymi poza Polską – na
terenie Unii Europejskiej?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem
w wykonaniu dostaw wskazanych w Rozdz. III pkt. 1 SIWZ, które realizowane były lub są poza Polską, z
zastrzeżeniem zapisów dokumentacji przetargowej tj. w szczególności Rozdział III, Rozdział IV oraz Rozdział VIII
SIWZ.
Pytanie nr 2: Dot. załącznika nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania nr 2. Zamawiający w załączniku
nr 5 do SIWZ w pkt. II powołuje się na załącznik nr 5a do SIWZ. W materiałach przetargowych ww. postępowania
Zamawiający nie udostępnił ww. załącznika. Wykonawca prosi o aktualizację materiałów przetargowych poprzez
udostępnienie załącznika nr 5a do SIWZ dla zadania nr 2.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że dokonał zamieszczenia stosownego schematu (załącznik
nr 5a do SIWZ) w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej.
Pytanie nr 3: Proszę o udostępnienie „Załącznika 5a” wymienionego w „Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia” w pkt. II. Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu na str. 2.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że dokonał zamieszczenia stosownego schematu (załącznik
nr 5a do SIWZ) w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej.
Pytanie nr 4: Dotyczy załącznika 3c zestaw kamuflowany przewodowy do radiotelefonu noszonego. Prosimy
o wyjaśnienie czy w ramach dostawy zestawy mają być wyposażone w 2 przeźroczyste fonowody o długości min 55 cm
oraz 3 grzybki do ucha, bez słuchawek typu D-Shell,Ear-hook,Walkman?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zestawem kamuflowanym: 2 przeźroczyste
fonowody o długości min 55 cm oraz 3 grzybki do ucha, Zamawiający nie wymaga dostarczenia słuchawek typu DShell,Ear-hook,Walkman.
Pytanie nr 2: Dotyczy załącznika 3c zestaw kamuflowany przewodowy do radiotelefonu noszonego. Prosimy
o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje rozwiązanie że zestaw będzie wykonany w kolorze beżowym lecz złącze
do radiotelefonu oraz zaczepy do ubrania będą w kolorze czarnym?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający w zestawie kamuflowanym akceptuje rozwiązanie że zestaw będzie
wykonany w kolorze beżowym lecz złącze do radiotelefonu oraz zaczepy do ubrania będą w kolorze czarnym.
Pytanie nr 6: Dotyczy załącznika 3c zestaw kamuflowany bezprzewodowy. Prosimy o wyrażenie zgody na
zaoferowanie odbiornika indukcyjnego zasilanego z 1 baterii – min. 80 godzin zamiast min. 100 godzin.
Najpopularniejsze odbiorniki indukcyjne z przetwarzaniem cyfrowym zapewniają wyższą funkcjonalność i komfort
lecz krótsze czasy pracy niż 100 godzin.
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów, podtrzymuje że wymaga dostarczenia
odbiornika indukcyjnego zasilanego z baterii min. 100 godzin.
Pytanie nr 7: W związku z wymogiem zagwarantowania przez wykonawcę współpracy zaoferowanych radiotelefonów
z używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TXR, Novatel, Elvys w zakresie przesyłania i odbierania wiadomości
tekstowych zwracamy się z prośbą o podanie typów radiotelefonów obecnie używanych w tych systemach przez
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Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, że w systemach dyspozytorskich używa obecnie radiotelefonów
Motorola DM 4601 i DM 4601 e.
Pytanie nr 8: Dotyczy załącznika 4b i radiotelefon przewoźny w wersji standardowej. Zamawiający wymaga aby
oferowany radiotelefon miał możliwość rozdzielenia panelu przedniego i zastosowania systemu zdalnego sterowania
odbywającego się po strukturze IP dla odległości nie mniejszej niż 200 m, ponadto system zdalnego sterowania musi
umożliwiać korzystanie z pełnej funkcjonalności radiotelefonu. Prosimy o potwierdzenie że funkcjonalność nie musi
obejmować programowania z panelu przedniego, pracy radiotelefonu z mikrofonem z klawiaturą.
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający potwierdza że funkcjonalność nie musi obejmować programowania
z panelu przedniego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza programowanie bezpośrednio z pozycji
radiotelefonu.
Pytanie nr 9: Dot. OPZ – załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymienia w OPZ w części I. „Składowe systemu”
w pkt. 1, iż jeden komplet stanowi 5 radiotelefonów bazowych wraz z modułami radiokomunikacyjnym i zasilaczami,
natomiast w formularzu ofertowym w pkt. 2.2 w pozycji 1 i 2 wymieniona jest ilość 6. Prosimy o wyjaśnienie, która
z ilości jest prawidłowa i zmianę w odpowiednim dokumencie.
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje że prawidłową ilością jest 6. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że dokonał odpowiedniej korekty omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do
SIWZ.
Pytanie nr 10: Dot. OPZ pkt. 1.2- załącznik nr 5 do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie sygnalizacji
dot. telefonicznych połączeń głosowych w oparciu o protokół systemowy IP dostawcy? Rozwiązanie to zachowa
opisane w OPZ funkcjonalności.
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Wszelka sygnalizacja dotycząca
telefonicznych połączeń głosowych musi być oparta o protokół SIP.
Pytanie nr 11: Dot. OPZ pkt. 1.10 – załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zamawiający
oczekuje aby każdy użytkownik posiadał swój unikalny nr telefoniczny, który będzie powiązany z loginem i hasłem,
pod którym użytkownik będzie dostępny niezależnie od konsoli do której będzie zalogowany? Czy jednak nr telefonu
powinien być przypisany dla każdej konsoli i pozostanie taki sam niezależnie od zalogowanego użytkownika?
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający oczekuje aby system umożliwiał przypisanie numeru telefonicznego przez
administratora do konsoli, niezależnie od zalogowanego użytkownika.
Pytanie nr 12: Dot. OPZ pkt. 1.22- załącznik nr 5 do SIWZ. Zapamiętanie stanu pracy radiotelefonu może być
kłopotliwe przy codziennym użytkowaniu. Jeśli w trakcie wylogowania się danego użytkownika, inny użytkownik
zmieni parametry pracy radia i korzysta z tego radia, to czy przywrócenie ostatniej sesji ma powodować zmianę tychże
parametrów (np. zmianę kanału)? W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający
zaakceptuje zapamiętanie ostatniej sesji dla wyglądu z pominięciem stanu pracy radiotelefonu? Wykonawca prosi
o wyjaśnienie czy w związku z zapisem ww. pkt. 1.22 OPZ, Zamawiający ma na myśli zapamiętany stan pracy na danej
Konsoli dyspozytorskiej czy stan danego użytkownika?
Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający ma na myśli wygląd ekranu, tzn. rozmieszczenie poszczególnych
widgetów, a nie stan radiotelefonu.
Pytanie nr 13: Dot. OPZ pkt. 2.1- załącznik nr 5 do SIWZ. Czy zamawiający posiada już licencję na interfejs
np. Motorola NAI (Network Application Interface) lub inną, którą można będzie wykorzystać w dostarczonym
rozwiązaniu?
Odpowiedź na pytanie nr 13: Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje do pracy oferowanego
systemu, zapewniając jego funkcjonalność zgodnie z OPZ.
Pytanie nr 14: Dot. OPZ pkt. 2.6 -załącznik nr 5 do SIWZ. W związku z ww. zapisem w pkt.2.6. OPZ, Wykonawca
prosi o uściślenie czy Zamawiający rozumie przez to odwzorowanie przycisków P1 do P4 jako odwzorowanie
prezentacji panelu czołowego?
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Odpowiedź na pytanie nr 14: System musi umożliwiać odwzorowanie funkcji dostępnych dla dostarczonych
radiotelefonów bazowych pod postacią definiowanych przycisków. Zamawiający nie oczekuje odwzorowania
graficznego radiotelefonu bazowego.
Pytanie nr 15: Dot.OPZ pkt. 2.13 odnośnik 1-szy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zamawiający pisząc
o wykorzystaniu do nadawania mikrofonu biurkowego ma na myśli mikrofon podłączony bezpośrednio do radia (tak
jak tradycyjna „gruszka”) ? Jeżeli nie proszę o dokładniejsze sprecyzowanie funkcjonalności.
Odpowiedź na pytanie nr 15: W ocenie Zamawiającego „gruszka” nie jest mikrofonem biurkowym. Zamawiający nie
ogranicza się do konkretnego rozwiązania mikrofonu biurkowego dla radiotelefonów bazowych/biurkowych
przystosowanych do pracy lokalnej opisanej zgodnie z pkt. 2.13 OPZ.
Pytanie nr 16: Dot. OPZ pkt. 2.13 odnośnik 3-ci- załącznik nr 5 do SIWZ. Czy dyspozytor lokalny również będzie
miał dostęp do konsoli dyspozytorskiej i połączenia interkomowe mają odbywać się w ramach konsol? Jeżeli nie proszę
o informację jakimi środkami łączności posługuje się dyspozytor lokalny i jakie mają brać udział w połączeniach
interkomowych?
Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, że dyspozytor lokalny nie będzie dysponował konsolą,
a jedynie radiotelefonem bazowym/biurkowym lokalnym (np. posterunek Policji). Wykonawca musi zapewnić
rozwiązanie systemowe przy wykorzystaniu sieci IP, celem umożliwienia funkcji interkomu bez użycia kanału
radiowego. Zamawiający nie ogranicza sposobu realizacji tej funkcji.
Pytanie nr 17: Dot. OPZ pkt. 2.13 odnośnik 4-ty. W związku z ww. zapisem w pkt.2.13 OPZ, Wykonawca prosi
o wyjaśnienie czy Zamawiający rozumie przez to, iż zmiana kanału radiowego zrealizowana lokalnie ma automatycznie
przenosić się na ustawienie kanału radiowego konsoli dyspozytorskiej?
Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, że zmiana kanału na radiotelefonie bazowym/biurkowym
z modułem radiokomunikacyjnym lokalnym musi mieć swoje odzwierciedlenie na konsoli.
Pytanie nr 18: Dot. OPZ pkt. 3.5 – załącznik nr 5 do SIWZ. W punkcie 3.5 OPZ zamawiający wymaga eksportu
nagrań na zasoby sieciowe poprzez FTP, jak również na zasoby lokalne. W związku z powyższym Wykonawca prosi
o wyjaśnienie co oznacza pojęcie zasoby lokalne? Czy są to zasoby lokalne serwerów posiadanych przez
Zamawiającego? Jeśli tak to jaki protokół będzie wykorzystywany do udostępnienia zasobów (cifs, nfs, ftp)?
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuje, że zasób lokalny jest to partycja dysku lub dedykowany
katalog do przechowywania nagrania. Eksport nagrań na zasoby sieciowe ma odbywać się za pomocą protokołu ftp.
Pytanie nr 19: Zamawiający w punkcie II załącznika nr 5 (Opis przedmiotu zamówienia) powołuje się na schemat
będący treścią załącznika nr 5a. Na stronie internetowej Zamawiającego nie możemy znaleźć załącznika nr 5a. Prosimy
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuje, że dokonał zamieszczenia stosownego schematu (załącznik
nr 5a do SIWZ) w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej.
Pytanie nr 20: Czy Zamawiający dopuszcza słuchawkę telefoniczną dołączaną do konsoli nie poprzez port USB a za
pomocą standardowego złącza słuchawkowego (RJ)?
Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuje, że dopuszcza podłączenie słuchawki telefonicznej do konsoli
za pomocą standardowego złącza słuchawkowego (RJ).
Pytanie nr 21: Wykonawca musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów z trzema aktualnie
używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie danych GPS użytkowanymi
w Garnizonie Śląskim. Wykonawca w ofercie musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów
z używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie wiadomości tekstowych. W jaki
sposób są pobierane dane GPS - przez radiotelefony bazowe, czy przez przemienniki?
Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuje, że dane GPS pobierane są zarówno przez radiotelefony bazowe
oraz przez przemienniki, w zależności od lokalizacji systemu.
Pytanie nr 22: Wykonawca musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów z trzema aktualnie
3/6

używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie danych GPS użytkowanymi
w Garnizonie Śląskim. Wykonawca w ofercie musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów
z używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie wiadomości tekstowych. W jaki sposób
są pobierane dane GPS - przez radiotelefony bazowe, czy przez przemienniki?
Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuje, że jako radiotelefonów bazowych podłączonych do
wymienionych systemów dyspozytorskich używa radiotelefonów firmy MOTOROLA DM4601 i DM4601e.
Pytanie nr 23: Dotyczy SIWZ, rozdział I – OPZ punkt 6 i 7 – zapisy dotyczące gwarancji. Zamawiający wymaga
(pkt.6) aby radiotelefony określone w załączniku nr 4a, 4bI, 4bII oraz urządzenia ładujące (ładowarki i podstawki)
posiadały minimum 36 miesięcy gwarancji z opcją wydłużenia do 60 miesięcy. Producenci przy tego typu akcesoriach
udzielają gwarancji na maksymalnie 12 miesięcy bez opcji jej wydłużenia tak jak się to dzieje w przypadku
radiotelefonów. Prosimy o przemyślenie zmiany Państwa wymogów i zmniejszenie wymaganej gwarancji na
urządzenia ładujące do 12 miesięcy. Jeżeli pozostaną one takie same potencjalni oferenci będą zmuszeni do
przeniesienia tych kosztów na siebie co wpłynie na wartość oferty. W pkt 7. Zamawiający wymaga gwarancji
producenta dla sprzętu wymienionego w załączniku nr 4c (błąd na formularzu opisany jako 3c) oraz baterii do
radiotelefonów wymienionych załączniku nr 4a. Czy Zamawiający rozumie przez to, że oferent musi złożyć wraz ofertą
lub przy dostawie dokument poświadczający 12 miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta ww. sprzętu dla
firmy, która wygra postępowanie i zwierającą nr sprawy Zamawiającego? Jeżeli tak czy w takim przypadku nie trzeba
przyjąć takich samych zasad dla radiotelefonów? W tym jednak przypadku producenci radiotelefonów nie wystawią
takiej gwarancji dla pozostałych akcesoriów takich jak ładowarki, anteny, zestawy rozdzielone itp. zgodnie z tym
o czym wspomniałem wcześniej. Gwarancje takie (szczególnie dla wydłużonej na radiotelefony) w większym stopniu
zabezpieczą ewentualne roszczenia Zamawiającego wobec potencjalnie nieuczciwych firm.
Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuje, że dokonał korekt w zapisach dotyczących gwarancji
w Rozdziale I SIWZ z dotychczasowych:
„6. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na :
1 radiotelefony określone w załączniku nr 4a, 4bI i 4bII oraz urządzeń ładujących
2 na całość systemu dla zadania 2
liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Niniejsza gwarancja jest kryterium oferty.
7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta dla asortymentu wskazanego w załączniku nr 4c do SIWZ oraz min. 12
miesięcy dla baterii dla radiotelefonów wskazanych w załączniku nr 4a, liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu
odbioru końcowego .”
na:
„6. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na :
1 radiotelefony określone w załączniku nr 4a, 4bI i 4bII
2 na całość systemu dla zadania 2
liczone od dnia odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
Niniejsza gwarancja jest kryterium oferty.
7. Zamawiający wymaga gwarancji producenta dla asortymentu wskazanego w załączniku nr 4c do SIWZ oraz min. 12
miesięcy dla baterii dla radiotelefonów wskazanych w załączniku nr 4a oraz dla urządzeń ładujących, liczone od dnia
odbioru pozytywnego protokołu odbioru końcowego .”,
jednocześnie modyfikując analogiczne zapisy (tj. § 6 ust. 1) w Załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
Pytanie nr 24: Dotyczy załącznika 4c (błąd na formularzu opisany jako 3c) zestawy kamuflowane. Dotyczy zestawu
kamuflowanego bezprzewodowego pkt II. Zamawiający nie określił w jaki sposób będzie realizował nadawanie PTT
w tym zestawie. Czy Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał bezprzewodowy przycisk nadawania PTT realizujący
funkcje nadawania głosu oraz tzw. wybieranie – tonowe czyli ciche?
Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający wymaga, aby dostarczony bezprzewodowy zestaw kamuflowany
wyposażony był w bezprzewodowy przycisk PTT z funkcją komunikacji wyładowania baterii.
Pytanie nr 25: Dotyczy załącznika 4b_1 i 4b_I, tabel pkt.17. Zamawiający wymaga aby radiotelefon przewoźny
posiadał 4 dedykowane, programowane przyciski na panelu przednim. Radiotelefony przeważnie posiadają więcej
przycisków programowalnych na panelu przednim. Czy Zamawiający rozumie, że dedykowane przyciski mają być
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wydzielone i oznaczone w sposób jednoznaczny przez producenta np. P1, P2, P3 i P4?
Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający oczekuje, aby radiotelefon wyposażony był w 4 dodatkowe przyciski pod
którymi można zaprogramować wskazaną przez Zamawiającego funkcję radiotelefonu. Do wspomnianych przycisków
nie wliczane są klawisze do zmiany kanału. Zamawiający nie wymaga jednoznacznego oznaczenia przycisków.
Pytanie nr 26: Załącznik nr 4b_II - radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej Anteny samochodowe. Czy antena
GPS ma być zintegrowana z anteną VHF?
Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający nie wymaga by antena GPS była zintegrowana z anteną VHF.
Pytanie nr 27: Załącznik nr 4b_II - radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej Anteny samochodowe. Jeżeli nie to
w jaki sposób ma być mocowana antena GPS ( magnes, klejona na szybę, przykręcana do …)?
Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający nie wymaga konkretnego typu mocowania anteny GPS.
Pytanie nr 28: Załącznik nr 4b_II - radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej Anteny samochodowe. Czy antena
VHF powinna umożliwiać także podłączenia radioodbiornika FM poprzez diplekser?
Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający nie wymaga dostarczenia anteny, która umożliwia podłączenie
odbiornika FM.
Pytanie nr 29: Załącznik nr 4b_II - radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej Ukompletowanie radiotelefonu
przewoźnego. Czy radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej powinien być wyposażony w kamuflowany przycisk
PTT z przewodem o długości 5mb?
Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający nie wymaga dostarczenia przycisku kamuflowanego PTT.
Pytanie nr 30: Załącznik nr 4b_II - radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej Ukompletowanie radiotelefonu
przewoźnego. Czy radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej powinien być wyposażony w zewnętrzny głośnik
z przewodem o długości 5mb?
Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający nie wymaga dostarczenia zewnętrznego głośnika.
Pytanie nr 31: Załącznik nr 3c – II zestaw kamuflowany bezprzewodowy. Czy zestaw bezprzewodowy powinien być
wyposażony w bezprzewodowy nadajnik sygnału PTT współpracujący z odbiornikiem znajdującym się w układzie pętli
indukcyjnej?
Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający wymaga dostarczenia bezprzewodowego zestawu kamuflowanego
wyposażonego w bezprzewodowy przycisk PTT.
Pytanie nr 32: Załącznik nr 3a radiotelefon noszony DMR Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego:
możliwość zaprogramowania mi. 250 kanałów z możliwością podziału na minimum 64 strefy. Czy zamawiający
dopuszcza zaoferowanie radiotelefonu posiadającego możliwość zaprogramowania minimum 250 kanałów
z możliwością podziału na minimum 32 strefy ? Nadmieniamy, iż w poprzednim postępowaniu na ten sam sprzęt jak tez
w żadnym innym postępowaniu prowadzonym wg tej samej specyfikacji technicznej taki wymóg (64 strefy) nie był
zapisany. Prosimy o uzasadnienie żądania takiej a nie innej ilości stref.
Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający wymaga dostarczenia radiotelefonów zgodnych z załącznikiem 4A.
Jednocześnie Zamawiający informuje że opis przedmiotu zamówienia, (w tym ilość możliwych do zaprogramowania
stref) wynika każdorazowo z potrzeb i planów Zamawiającego, dostosowywanych do bieżącej sytuacji.
Pytanie nr 33: Załącznik nr 3a radiotelefon noszony DMR Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego:
obudowa radiotelefonu i bateria koloru czarnego. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie radiotelefonu którego
część (bok) obudowy ma kolor w odcieniu czerni, tzw „ciemny grafit” (kolor o ΔE ≤ 3 (niezauważalna różnica) od
koloru oznaczonego jako „18-A-14 Black” z palety British Standard Colour http://www.britishstandardcolour.com/ lub
koloru RAL 7024 z palety RAL Classics)?
Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuje że dopuszcza kolor obudowy będący odcieniem czerni,
wskazując obudowę radiotelefonu i baterie koloru czarnego Zamawiający miał na uwadze wyeliminowanie
radiotelefonów w kolorach jaskrawych (np. czerwony, zielony, żółty itp.) i dopuszcza wszelkie odcieni czerni i szarości.
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Pytanie nr 34: Załącznik nr 4b_I – radiotelefon przewoźny w wersji standardowej - Cechy radiotelefonu wymagane
przez Zamawiającego: obudowa radiotelefonu i bateria koloru czarnego. Jaką baterię ma na myśli Zamawiający? Czy
radiotelefon przewoźny ma być wyposażony w akumulator? Czy obudowa metalowa (radiator) radiotelefonu również
musi być w kolorze czarnym?
Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuje, że dokonał korekty Załącznika nr 4b w zakresie zapisów
punktu 4 części „wymagania uzupełniające”.
Pytanie nr 35: Załącznik nr 3a – radiotelefon noszony DMR - Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego:
maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie
częstotliwości w granicach od 1 W do 5 W. Czy programowanie predefiniowanego poziomu mocy powinno być
możliwe przy użyciu oprogramowania CPS w jednostkach Watt, analogicznie jak tożsame wymaganie dot
radiotelefonów przewoźnych, czy też Zamawiający dopuszcza możliwość programowania tych parametrów przy
pomocy przyrządów pomiarowych, punktów referencyjnych i strojenia dodatkowym oprogramowaniem typu
np. „tunera”?
Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający dopuszcza możliwość programowania mocy radiotelefonu w jednostkach
Wat za pomocą dodatkowego oprogramowania.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 11c, art. 12a oraz
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania
w zakresie Sekcji II.2.4) ogłoszenia o zamówieniu, Rozdz. I pkt 6 SIWZ, załącznika nr 2, nr 4b, nr 4c, nr 5 do SIWZ,
a także w zakresie prawidłowego oznaczenia w treści załącznika nr 4a do SIWZ.
Zmodyfikowane dokumenty (załączniki nr 2, nr 4a nr 4b, nr 4c, nr 5 do SIWZ) oraz brakujący załącznik nr 5a
do SIWZ stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin
składania ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 04.06.2018 r., na godz. 10:00. Przesunięciu ulega
również termin otwarcia ofert na dzień 04.06.2018 r., na godz. 10:30.
Tym samym zmianie ulegają również zapisy Rozdziału VI pkt 2 oraz Rozdziału IX A pkt 1 i B pkt 1 SIWZ,
a także Sekcji IV.2.2), Sekcji IV.2.7) oraz Sekcji VI.3) ogłoszenia o zamówieniu.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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