
Politechnika Świętokrzyska Kielce, dnia 24.09.2020 r. 
25-314 Kielce 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

ATZ - 381/70 - 5 /20 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę  kamery termowizyjnej o dużej rozdzielczości wraz z oprzyrządowaniem dla Politechniki 
Swiętokrzyskiej" — w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego — RID 
finansowanego ze środków MNISW na podstawie umowy nr 0251R1D12018119 z dnia 28.12.2018r. 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje: 

Pytanie: 
W załączniku nr 1 do SIWZ znajduje się  zapis. ....maksymalny czas na usunięcie awarii to 21 dni od czasu 1 wizyty 
serwisu w przypadku braku możliwości przywrócenia systemu do stanu pełnej funkcjonalności w terminie poniżej 
21 dni Wykonawca zapewni możliwość  wykonania badań  na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż  
zainstalowany system i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. wykonawca pokryje koszty transportu próbek do 
badań  oraz transferu danych." 

Czy Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę  na następujący: 
maksymalny czas na usunięcie awarii to 30 dni roboczych od czasu 1 wizyty serwisu; w przypadku braku 

możliwości przywrócenia systemu do stanu pełnej funkcjonalności w terminie poniżej 30 dni roboczych Wykonawca 
zapewni możliwość  wykonania badań  na urządzeniu o parametrach nie gorszych niż  zainstalowany system i 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. wykonawca pokryje koszty transportu próbek do badań  oraz transferu 
danych." 

Odpowiedź : 
Zamawiający dokonuje zmiany w wyżej wymienionym zakresie. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiajacy dokonuje zmiany: 

a)wzałączniku nrl, nr2 oraz załączniku nr3 

b) w sekcji XII ust. 1 SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:  

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę  należy złożyć  w Politechnice Świętokrzyskiej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B") 

pokój nr 2.33 w terminie 02.1O.2020r. do qodz.12°° 

c) w sekcji Xllłust. 1 SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, AI. TysiącleciaEą stwa  Polskiego nr 7 

(Budynek „B") pokój nr 2.33 w dniu 02.1O.2020r. do qodz.13°°.  
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