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Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa czujników pomiarowych do badań 
 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 
odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie: 
 
Pytanie 1: 
Proszę o uściślenie zapisów w 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia w części 2. 
Punkty e) i g) opisują 2 zakresy częstotliwości (2Hz-10kHz i 1Hz do 17kHz oraz różne tolerancje) 
e. zakres częstotliwości +/- 5%: czujnik umożliwia pomiar drgań co najmniej w zakresie od 2 Hz do 10 kHz 
f. zakres częstotliwości +/- 10%: czujnik umożliwia pomiar drgań co najmniej w zakresie od 1 Hz do 17 kHz 
Proszę podać dla ilu czujników obowiązuje zakres z punktu e), a ilu z punktu f)? 
Odpowiedź:  
Każdy czujnik z punktu 2 powinien spełniać oba podane wymagania. 

 
Pytanie 2: 
Punkt h. brzmi: 
h. przewód do czujnika nie krótszy niż 3 m do trzech czujników i nie krótszy niż 6 m czwartego czujnika, umożliwiający 
połączenie czujnika z analizatorem drgań (wejście analizatora styk BNC) 
W specyfikacji jest mowa o 3 czujnikach. Czy ma być 3 sztuki kabla >=3 i jeden kabel nie krótszy niż 6m? Czy należy 
doliczyć dodatkowy kabel do 4 czujnika nieopisanego w załączniku nr 1 
Odpowiedź:  
W przekazanym opisie wystąpił błąd. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu punktu h dla czujnika przyspieszenia 
jednoosiowego. Nowy zapis brzmi: 
"h. przewód do czujnika nie krótszy niż 3 m do dwóch czujników i nie krótszy niż 6 m trzeciego czujnika, 
umożliwiający połączenie czujnika z analizatorem drgań (wejście analizatora styk BNC)" 
 
Modyfikacja SIWZ nie wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
                  

                      
                          Zamawiający 


