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Nr sprawy: FZ - 115028/SK/18/KD-3 Katowice, dnia 01.08.2018 r

DoĘczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonęgo o wartości zamówienia
niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawię art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia2004 r. _ Prawo zamówień publicznych na dostawę czujników ciśnienia.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowaniaprzetragowego' do Zamawiającego wpĘnęły pflania, na

I<tóre Zamautiający, zgodnie z art, 38, ust. 1a ustawy z dnia 29 sIycznia Ż004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U' z2017 r'poz.1579,Ż018), podaje odpowiedzi poniżej:

Pvtanie od Wvkonawcv:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do organizowanego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: ,,Czujników
ciśnienia'' - znak sprawy: Fz-7/5o28/sK/18/KD-3, zwracamy się z następującymi pytaniami:

t. Czy Zamawiający v,tyraża zgodę na dostarczenie 2 szt' dynamicznych czujników ołówkowych
o następujących parametrach:

r zakres pomiarowy: 3447 kPa (500 psi),

. maksymalne ciśnienie 34,474MPa,

. czułość pomiarowa: 7,45 mY/kPa,
o częstotliwość rezonansowa > 400 kHz,
r nieliniowość < 7?6,

r temperatura uĄtkowania, zakres od -73 do 135"C
. połączenie elektryczne; BNC Jack,
. element czuty: kwarc
. napięcie zasilania czujnika: 22 do 30 VDC,
o stała czasowa rozładowania > o,2 s

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji paedmiotu zamówienia do
I tygodniod daty podpisania umowy?

od powiedź Zamawiaiacego:
na. t zamawiający wyrażazgodę na dostawę Ż szt. cnljntków o w/w parametrach.

Ad.Z Zamawiający wytaŻa zgodę na wydfużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 8

tygodni od daty podpisania umowy.
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W związku z udzielenie m przęZ Zamawtającego w/w. odpowiedzi , zgodnie z art' 38 ust' 4 ustawy

z dnia Ż9 stycznia 2OO4 r. - Prawo ,*rśriłn publicznych (oz' U-. z Ż0I7 t' poz' 1579' Ż0I8)

Zamauliający dokonał zmian w treści SIWZ (zmiany zazrtaczot(o kolorem czerwonym)'

Biorąc pod uwagę zakres dokonanych zmianw SIWZ' Zamavłtający informuje ' 
iŻ zgodnie z art' IZa

ustawyzdniaŻ9stycznia2OO4r,-Prawozamówieńpublic,ny"h.1o,.IJ.zŻO17r.poz.1579,Ż018),
termin składnia ofeń zostaje przedłużony do dnia 08'08'2018 r' do godz' 10:00'

otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2018r. o godz. l9irs.y Głównym Instytucie Gómictwa' Plac

Gwarków |,40 - too iiatowice, Gmach ovrekcji Dział Handlowy (FZ_l)' II piętro' pokój 2Ż6'

Z poważaniem,
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