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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.125.2020.DW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.125.2020.DW o wartości zamówienia poniżej kwoty 214.000 €, pn.  „Dostawa sprzętu RTV”. 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), jeśli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38  ust. 1a ustawy 

Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił 

odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 

(2) dni przed upływem terminu składania ofert.  

Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie: 

Część B - Zestaw mikrofonów nr 1 - 134309: 

w punktach "Dostępne częstotliwości: Między 524-865 MHz" w dystrybucji są dostępne tylko 518-542 MHz  

z kolei w wymiarach odbiornika w "Wymiary maks: 42 mm x 190 mm x 105 mm (W x S x G)" nie zgadzają się dwa 

wymiary: Wymiary: 40 x 388 x 116 mm (W x S x G). 

Zwracam się z zapytaniem, czy uwzględnicie Państwo te poprawki, czy mogę przesłać specyfikację zawierającą te 

nieścisłości. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikrofonów o dostępnych częstotliwościach między 518-542 MHz, spełniających 

pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.  

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia postanowienia szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) w następujący sposób: 
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Część B – Zestaw mikrofonów nr 1 (2 zestawy) – indeks  134309  

Zapis "Wymiary maks: 42 mm x 190 mm x 105 mm (W x S x G)" (odbiornik) otrzymuje brzmienie:  

„Wymiary maks: 42 mm x 390 mm x 120 mm (W x S x G)” 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  
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