
 

 

 
        WIELKOPOLSKI        Poznań, 2014-10-14 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
               W POZNANIU             Egz. poj. 

  
    ZZP 2380-126/2014  
     Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
     zamówienia publicznego 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na dostawy urządzeń radiokomunikacyjnych 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści SIWZ. Poniżej 

Zamawiający przytacza treść zapytania wraz z odpowiedzią.  

Pytanie nr 1 
Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia”, w tabeli z wymaganymi cechami radiotelefonu 

przewoźnego z anteną określił wymaganą stabilność częstotliwości na poziomie +/- 0.5ppm.  

Jednocześnie Zamawiający powołuje się na normy ETSI TS 102 361, w której Stowarzyszenie 

DMR (DMR Association) opisuje zalecany poziom tego parametru na poziomie +/- 2ppm w 

zakresie 50MHz – 300MHz. Taki poziom parametru zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 

urządzeń zgodnych z tym standardem. Wspomniany dokument jest publicznie dostępny pod tym 

adresem>http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.02.01_60/t

s_10236101v020201p.pdf. Na stronie 110 w punkcie 10.1.3 zawarta jest ww. informacja. 

W związku z ww. faktem, niezasadne jest wymaganie spełnienia warunku stabilności 

częstotliwości na poziomie +/- 0.5ppm dla prawidłowego działania systemu. Należy dodać, że 

zakupy sprzętu radiowego DMR dokonywane w ramach przetargów publicznych przez służby 

takie jak Policja, Straż Graniczna itd. Opierają się o wymóg stabilności częstotliwości na 

poziomie +/- 2.0ppm. 

Czy w związku z tym Zamawiający zmieni ww. wymóg co do stabilności częstotliwości z 

poziomu 0.5ppm na +/- 2.0ppm ? 

 
Odpowiedź: 
W związku z powyższym zapytaniem na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje 
zmiany treści Załącznika 1 do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia, dot. radiotelefonu 
przewoźnego z anteną ppkt 3.4 który otrzymuje brzmienie: „Stabilność częstotliwości +/- 2ppm” 

 
 

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin otwarcia i składania ofert na dzień 17.10.2014 r. 
Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w poj. egz. 
Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przesłano do wykonawców wg rozdzielnika 

 


