Katowice dn. 21 września 2010 r.

I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/66/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia poniżej 193 000 € na dostawę systemu do depozycji suchej i mokrej.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z
2010r. Nr 113, poz. 759) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:

1 Pytanie:
Czy dopuszczacie Państwo możliwość dostawy bilansomierza opisanego w p. 5 załącznika nr 2 do SIWZ
z krótszym przewodem sygnałowym o dł. 25m? Jaka będzie faktyczna odległość od miejsca instalacji
bilansomierza do miejsca, w którym umieszczony będzie układ gromadzenia danych (odległość po trasie
kablowej)?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę bilansomierza opisanego w p.5 załącznika nr 2 do SIWZ z kablem
nie krótszym niż 25m. Odległość pomiędzy bilansomierzem a układem gromadzenia danych wynosi
20-25m (w zależności od ostatecznych rozwiązań Wykonawcy).

2 Pytanie:
Czy w punkcie 3.4.3 załącznika nr 2 do SIWZ zamiast zapisu „pomiar intensywności opadu deszczu" nie
powinno być „pomiar intensywności opadu gradu"?
Odpowiedź:
Prawidłowa treść p. 3.4.3. załącznika nr 2 do SIWZ brzmi: "pomiar intensywności opadu gradu"
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3 Pytanie:
Czy lokalizacja pobornika depozycji suchej i mokrej umożliwia jego zasilanie ze stałego źródła zasilania
(jak dla pozostałych elementów systemu)?
Odpowiedź:
W dwóch lokalizacjach możliwe jest zasilanie ze stałego źródła napięcia. Wykonawca powinien zapewnić
komplet baterii/akumulatorów do zasilania co najmniej jednego pobornika.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust.4 w związku z ust.6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający przedłuża
termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa 27.09.2010 o godzinie 10:30
Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 26.10.2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi 27.09.2010 r. o godzinie 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Specjalista
Aneta Knapik
………………………………..
Sekretarz Komisji Przetargowe
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