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                                                                                                      Wykonawcy 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytanie zadane przez wykonawców pytania oraz zmienia SIWZ: 
 
Pytanie 2 
W zapytaniu BA.WZP.26.31.2020 w wymaganiach technicznych do urządzenia OTDR widnieje 
zapis:  
 
 - ekran dotykowy, podświetlany o przekątnej minimum 5,5'' 
 
Czy istnieje możliwość zmiany tego zapisu na  
 
  - ekran dotykowy, podświetlany o przekątnej minimum 5” 
 
Zmiana ta pozwoli na przygotowanie dużo korzystniejszej oferty dla zamawiającego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ekranu dotykowego, podświetlanego o 
przekątnej minimum 5,5'' 
 
Pytanie 3 
Paragraf 10 punkt 4 SIWZ – dopuszczenie złożenia do oferty kart katalogowych oferowanych 
urządzeń w języku angielskim. 
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Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że punkt X.4 SIWZ dotyczy złożenia oferty w języku polskim. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą kart 
katalogowych. Karty katalogowe nie stanowią oferty.  
 
Pytanie 4 
Paragraf 6 punkt 7 Wzór umowy – proszę o wyjaśnienie co wg. Zamawiającego oznacza 
„udzielanie gwarancji bez ograniczeń terytorialnych”? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia treść ust. 7 w paragrafie 6 wzoru umowy na następującą: 
 
Terytorialny zasięg gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu 
uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone wady nawet 
pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem 
terminu obowiązywania gwarancji. 
 
Pytanie 5 
Przedłużenie terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania o 7 dni 
kalendarzowych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu. 

 

 

 

Z poważaniem  

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

Jacek Gola 
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