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WT.2370.19.5.2020         Częstochowa, dnia 29 października 2020 roku 

 

 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 

WT.2370.19.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa urządzeń do 

symulacji zagrożeń chemicznych, radiacyjnych i biologicznych” 

 
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 października 2020 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  

nr WT.2370.19.2020, pn. „Dostawa urządzeń do symulacji zagrożeń chemicznych, radiacyjnych  

i biologicznych”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego 

wyjaśnieniami oraz modyfikacjami:   

Lp Treść pytania Wyjaśnienia/modyfikacje 
Dot. zadania II - moduł trenera 
1. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł trenera nie będzie miał 

możliwości śledzenia położenia modułów 

treningowych na mapie? 

Zamawiająca podtrzymuje zapisy SIWZ i nie 

wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym 

zakresie. 

2. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł trenera spełnia wymagania ale w 

zakresie wifi 802.11 a/b/g/n/ac, ? 

Zamawiająca wyraża zgodę na zaproponowane 

rozwiązanie. 

W związku z powyższym modyfikuje się 

załącznik 1.2 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia dla zadania II, poprzez dodanie  

w części „parametry techniczne modułu 

trenera” tiret siódme: 

„lub wifi 802.11 a/b/g/n/ac” 

3. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł trenera nie posiada potwierdzeń 

spełnienia wymagań w zakresie IP 65  oraz 

standardów MIL-STD 810G-1,5m, ale został 

zaprojektowany aby je spełniać. 

Zamawiająca wyraża zgodę na modyfikację 

SIWZ w zakresie standardów MIL-STD 810G-

1,5m. 

W związku z powyższym modyfikuje się 

załącznik 1.2 do SIWZ w części „parametry 

techniczne modułu trenera” tiret dziesiąte, 

poprzez wykreślenie wymagania MIL-STD 

810G – 1,5 m 

 

Zamawiająca podtrzymuje zapisy SIWZ i nie 

wyraża zgody na modyfikację w zakresie 

wymagania IP 65.   

Dot. zadania II – moduł treningowy 
4. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł treningowy posiada baterię 

zapewniającą 6-8h  aktywnego działania? 

Zamawiająca wyraża zgodę na zaproponowane 

rozwiązanie, w związku z czym modyfikuje się 

załącznik 1.2 do SIWZ w części „parametry 

techniczne modułu treningowego” tiret trzecie 

w następujący sposób: 

 

JEST: 

„bateria o pojemności zapewniającej do 12 

godzin aktywnego działania”  

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

„bateria o pojemności zapewniającej minimum 

6 godzin aktywnego działania” 
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5. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł treningowy nie posiada modułu 

GPS? 

Zamawiająca podtrzymuje zapisy SIWZ i nie 

wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym 

zakresie. 

6. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł treningowy spełnia wymagania 

ale w zakresie wifi 802.11 a/b/g/n/ac, ? 

Zamawiająca wyraża zgodę na zaproponowane 

rozwiązanie. 

W związku z powyższym modyfikuje się 

załącznik 1.2 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia dla zadania II, poprzez dodanie  

w części „parametry techniczne modułu 

treningowego” tiret siódme: 

„lub wifi 802.11 a/b/g/n/ac” 

7. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł treningowy nie posiada NFC? 

Zamawiająca wyraża zgodę na zaproponowane 

rozwiązanie. 

W związku z powyższym modyfikuje się 

załącznik 1.2 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia dla zadania II, poprzez wykreślenie 

funkcji NFC w części „parametry techniczne 

modułu treningowego” tiret ósme. 

8. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w 

którym moduł treningowy waży ok 1635g? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na 

zaproponowane rozwiązanie. 

 

Ponadto, Zamawiająca modyfikuje załącznik 

1.2 do SIWZ, tj. opis przedmiotu zamówienia 

dla zad. II w części „parametry techniczne 

modułu treningowego” tiret jedenaste  

w następujący sposób: 

JEST: 

„waga nie większa niż 250 g” 

ZMIENIA SIĘ NA: 

„waga urządzenia (wraz z wyposażeniem tj. 

bateria, etui, pasek itp.) nie większa niż 500 g” 

  

  Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 

winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty 

niezgodnej z treścią SIWZ) 

  W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji dot. 

specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl zakładka zamówienia publiczne) zamieszcza 

poprawiony Załącznik nr 1.2 ,,Opis przedmiotu zamówienia dla symulatora wirtualnego zagrożeń chemicznych (C)  

i radiacyjnych (R)”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku nr 1.2 zostały wyróżnione kolorem niebieskim. 

Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać Załącznik nr 1.2 uwzględniający powyższe modyfikacje 

 W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert  

ulega zmianie. Obowiązujące terminy to: 

Termin składania ofert: 04.11.2020 r. godz. 9:30 
Termin otwarcia ofert: 04.11.2020 r. godz. 10:00 

 
KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie 

                z up.                 /-/ 

st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka 

Zastępca Komendanta 

 

 
 

Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 


