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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 

 
Dotyczy: 

 
Dostawa statkowych radiotelefonów VHF i MF/HF 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 09.04.2020 r. próśb Wykonawców  o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych  
pytań  wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 5 
Czy dopuszczają Państwo podłączenie anteny linkowej do nadajnika z pominięciem modułu 
automatycznego strojenia anteny (ATU). 
Odpowiedź 
Tak zamawiający dopuszcza możliwość pracy radiostacji urządzenia bez modułu 
automatycznego strojenia (ATU), natomiast nie zwalnia to z obowiązku jego dostarczenia. 
 
Pytanie nr 6 
W tabelach dot. okresu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi (w dok. „Zaproszenie do 
składania ofert dla zamówień publicznych” i „Formularz oferty”) znalazł się zapis o instalacji 
urządzenia. Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy zainstalowania jakiejkolwiek części 
przedmiotowego zamówienia? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzania instalacji dostarczanych urządzeń. 
Przedmiotowe postępowanie obejmuje tylko dostawę radiotelefonów wraz z wyposażeniem. 
 
Pytanie nr 7 
W pkt. 1.5.4 oraz 2.5.4 SOPZ znajduje się zapis: „Urządzenie powinno zapewnić 
alarmowanie i informowanie o odebranej korespondencji również z wykorzystaniem interfejsu 
wyjściowego”. Prosimy o doprecyzowanie jak techniczne ma być zrealizowany powyższy 
zapis. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia opcjonalnych interfejsów zewnętrznych do 
radiotelefonów? 
Odpowiedź 
Odebranie wiadomości DSC, a szczególnie wiadomości typu DSC DSITRES powinno zostać 
przekazane przez radiotelefon lub radiostację MF/HF za pomocą interfejsu zewnętrznego do 
wyjścia przekaźnikowego NC/NO. Zamawiający uzna również warunek za spełniony w 
przypadku przekazywania przez radiotelefon lub radiostację wiadomości DSC za pomocą 
protokołu NMEA 0183 do urządzeń zewnętrznych. Powyższa funkcjonalność powinna być 
dostępna w ramach dostawy. 
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Pytanie nr 8 
W p. 1.8.2 i 2.7.2 SOPZ jest mowa o zespole prostownikowym z opcją podtrzymania 
bateryjnego. 
Czy zespół prostownikowy ma również posiadać możliwość ładowania akumulatorów? 
Odpowiedź 
Tak. Zespół prostownikowy ma również posiadać funkcję ładowania akumulatorów. 
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