
ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Glinojeck 

ul. Płocka 12 

06-450 Glinojeck 

 

Znak sprawy: ZP.271.6.2019 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości nie 

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych pn.: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz 

w jednostkach podległych”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986) zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie: 

Czy praca koncentratorów w zakresie temp -35 do 60 st. C (patrz SIWZ – OPZ) została podana omyłkowo? 

Sprzęt dostępny na polskim rynku pracuje w zakresach od -20 do 60 st. C. Biorąc pod uwagę specyfikę miejsca 

instalacji (szafa zewnętrzna), temperatura tam panująca nie spada poniżej kilkunastu stopni poniżej zera nawet 

podczas ekstremalnych mrozów (z uwagi chociażby na emisję ciepła przez same urządzenia w szafie). W 

związku z powyższym ustalenie zakresu temperatur pracy koncentratora od -20 do +60 st. C pozwoliłoby 

zaoferować rozsądne rozwiązanie techniczne zarazem w pełni zaspokajając potrzeby Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Praca koncentratorów w zakresie temperatury -35 do 60 st. C nie została podana omyłkowo. Niemniej 

zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia zapisy Załącznika nr 7 do SIWZ określające 

minimalny zakres temperatury koncentratora na „od -20 do 60 0C” 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia sporządzonej w wyżej określnym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego w przedstawionym poniżej zakresie: 

 

1. Zmianie ulega Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę 

minimalnego zakresu temperatury koncentratora na „od -20 do 60 0C”. 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników do niej pozostają niezmienione. 

Treść modyfikacji jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

 

 

 

Glinojeck, 24 stycznia 2019 roku 


