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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie pn. „Dostawa samochodu dla Urzędu Transportu Kolejowego”

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986), dalej jako „PZP”, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści pojazd z radiem fabrycznym wyposażonym w min. 5 calowy 
wyświetlacz sterowany za pomocą touchpadu umieszczonego przed podłokietnikiem w  
konsoli centralnej lub przycisków w wielofunkcyjnej kierownicy zamontowane w  
przewidzianym przez producenta miejscu, z wejściem USB oraz z funkcjami parowania z  
telefonem z systemami operacyjnymi telefonów komórkowych takich, jak Android, IOS z  
wykorzystaniem protokołów Bluetooth. Funkcja sterowanie radiem przyciskami w  
kierownicy?
Odpowiedź:
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna Urządzenia, wprowadza 
modyfikację jak niżej.
W sekcji III pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radio fabryczne wyposażone w wyświetlacz o przekątnej minimum 5 cali, sterowanie 
radiem poprzez ekran dotykowy wyświetlacza lub za pomocą touchpada umieszczonego 
w konsoli centralnej. Radio zamontowane w przewidzianym przez producenta miejscu, 
z wejściem USB oraz z funkcjami parowania z telefonem z  systemami operacyjnymi telefonów 
komórkowych takich, jak Android, IOS z  wykorzystaniem protokołów Bluetooth. Dodatkowe 
sterowanie radia przyciskami w  kierownicy.”
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Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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