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WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuję, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamer termowizyjnych  

do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „Specyfikacją”, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi (zachowano pisownię 

oryginalną): 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza kamery termowizyjne o zakresie temperatury pracy (otoczenia)  od-20˚C  

do 50˚C, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów technicznych zawartych w SIWZ?  

Nie ma powszechnie dostępnych kamer termowizyjnych spełniających warunek pracy w temperaturze  

-25˚ i jednocześnie spełniających wszystkie pozostałe parametry techniczne SIWZ. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza kamery termowizyjne o zakresie temperatury pracy (otoczenia)   

od -20˚C do 50˚C, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów technicznych zawartych  

w Specyfikacji. 

  
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji opisu 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji.  

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do Specyfikacji  stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienie i modyfikacja treści Specyfikacji są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

i należy je uwzględnić w treści oferty. Przedmiotowe wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji 

prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian do treści ofert w związku z dokonaną 

modyfikacją treści Specyfikacji i załączników do Specyfikacji Zamawiający dokonuje przesunięcia 

terminu składania ofert. Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert  

na dzień 02.09.2019 r. na godz. 09.00. 
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