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Bielsko-Biała, dnia 2021.09.21 

R78.1.12.2021 

 

       Do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na: 

Dostawę i uruchomienie mobilnego stanowiska z ramieniem do stykowych pomiarów wymiarów 

geometrycznych, ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl oraz 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ: 

Pytanie 1. 

Czy przez zapis "automatyczna kompensacja temperatury otoczenia minimalizująca błędy pomiarów" 

rozumie się wewnętrzny system kompensacji temperatury wbudowany w każdy encoder ramienia 

uwzględniający jej wpływ podczas obliczania aktualnej pozycji sondy? 

 Odpowiedź: 

Zamawiający przez zapis "automatyczna kompensacja temperatury otoczenia minimalizująca błędy 

pomiarów" rozumie zintegrowany system kompensacji zapewniający dokładność pomiarów zgodnie z 

wymaganiami SIWZ i nie wymagający dodatkowej interakcji ze strony użytkownika dla jego 

poprawnego działania.  

  

Pytanie 2. 

Czy przez zapis „zakres temperatury pracy, minimum: od +10 ˚C do + 40 ˚C” rozumie się, że w całym 

zakresie temperatury ramię mierzy z dokładnością zgodną ze specyfikacją producenta?  

Odpowiedź: 

Przez zapis „zakres temperatury pracy, minimum: od +10 ˚C do + 40 ˚C” zamawiający rozumie warunki 

pracy, zgodnie z ISO 10360-12, w których urządzenie bądź system pomiarowy działa „zgodnie z 

przeznaczeniem” uwzględniając wyjaśnienia dotyczące użytego terminu ujęte w przedmiotowej 

normie.  

 

 

http://www.wiss.com.pl/
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Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, zmieniając zapisy punktu 14 jak poniżej  

w zakresie terminu składania ofert: 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
a. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 

22 w recepcji, w terminie do dnia 27 września 2021 roku, do godziny 11.00.  
b. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres 
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  
 

Oferta przetargowa na zadanie pn.: 
Dostawa i uruchomienie mobilnego stanowiska z ramieniem 
do stykowych pomiarów wymiarów geometrycznych – NIE 

OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.09.2021 r. godz. 12:00. 

 
c. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
d. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przez terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer pod jakim została 
zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

e. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofanych nie 
będą otwierane i zostaną zwrócone na adres wskazany przez Wykonawcę.  

f. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leszczyńskiej 22 w Bielsku-
Białej, w pokoju konferencyjnym, w dniu 27 września 2021 roku, o godzinie 12.00. 

g. „ Otwarcie ofert jest niejawne, natomiast zostanie zamieszczona informacja na stronie 
internetowej Zamawiającego z informacją o wynikach postępowania. 

 

Otrzymują: 

1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.wiss.com.pl  

2. a/a 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wiss.com.pl/

