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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 
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 Warszawa, dn. 17.05.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 8/2021

Znak sprawy: P.290.4.2021.P2
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa urządzeń kontrolno-
pomiarowych i badawczych”, Nr referencyjny postępowania: ZP 8/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego 
postępowania. Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, 
udziela poniższych wyjaśnień. 

Część 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne

Poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt. 
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza średnicę sondy 5,5 mm

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, dalej SWZ, w Załączniku nr Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w 
Części 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne, w poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt. w 
następujący sposób:

dotychczasowy zapis: 
Endoskop wyposażony w sondę o średnicy 9 mm

otrzymuje następującą treść: 

Endoskop wyposażony w sondę o średnicy od 5,5 mm do 9 mm

Poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt. 
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza klasę ochrony przyrządu na poziomie IP65

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ, w Załączniku nr 
Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, 
przymiary i inne, w poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt. w następujący sposób:
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dotychczasowy zapis: 

klasa ochrony min IP67

otrzymuje następującą treść: 

klasa ochrony min IP65

Poz. 17 Wzorzec twardości - 3 szt. 
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza Świadectwo Wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane PCA 
lub równoważną akredytację?

Odpowiedź na pytanie 8:

Dla wzorca twardości w poz. 17 Części 5 OPZ Zamawiający nie opisał wymagania posiadania oddzielnego 
świadectwa wzorcowania i nie dopuszcza takiego świadectwa, Zamawiający wymaga, żeby Producent 
wzorca posiadał akredytację na zgodność z ISO 17034 lub normą równoważną, co jest jednoznaczne z tym, 
że wzorzec będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ, w Załączniku 
nr Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 5 – Wzorce grubości, 
suwmiarki, przymiary i inne, w poz. 15 Termohigrometr – szt. 1 w następujący sposób:
dotychczasowe zapisy: 

Nazwa i Typ  

Producent  

Wymagane parametry minimalne
Parametry oferowanego urządzenia

(należy podać dokładną wartość
albo wpisać spełnia / nie spełnia)

Zakres pomiarowy do 30m/s

Dokładność pomiaru 3%

Wirnik skrzydełkowy 

Wskazania wartości maksymalnej i średniej

Próbkowanie 1/s

Certyfikat zgodności CE

Funkcja automatycznego włączania

Gwarancja min.12 miesięcy od daty dostawy
Świadectwo wzorcowania wystawione przez 
laboratorium posiadające akredytację Polskiego 
centrum Akredytacji lub innej organizacji 
akredytującej, zrzeszonej w European Accreditation 
dla laboratoriów pomiarowych (wzorcujących).
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otrzymują następującą treść: 

Nazwa i Typ  

Producent  

Wymagane parametry minimalne
Parametry oferowanego urządzenia
(należy podać dokładną wartość
albo wpisać spełnia / nie spełnia)

Jednostki pomiarowe °C - °F - %RH - g/m3 – hPa

Kolorowy wyświetlacz LCD

Pomiar wilgotności względnej

Zakres pomiarowy 0...100% RH

Rozdzielczość 0.1% RH

Dokładność ±0.1% RH
Oddzielny czujnik do pomiaru temperatury i 
wilgotności
Pomiar temperatury

Zakres pomiarowy czujnika co najmniej od -40…+70°C

Rozdzielczość 0.1°C

Dokładność miernika ±0.05°C

Przyłącze USB

Dostępność w polskiej wersji językowej

Certyfikat zgodności CE

Gwarancja min.12 miesięcy od daty dostawy
Świadectwo wzorcowania wystawione przez 
laboratorium posiadające akredytację Polskiego 
centrum Akredytacji lub innej organizacji 
akredytującej, zrzeszonej w European Accreditation 
dla laboratoriów pomiarowych (wzorcujących).

oraz na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą

dotychczasowy zapis: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dn. 18.06.2021r.

otrzymuje następującą treść: 

1.  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dn. 22.06.2021r.
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oraz 

ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

dotychczasowe zapisy: 

2. Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 20.05.2021 r., do 
godz. 9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.05.2021 r. o godzinie: 11:00;

otrzymują następującą treść: 

2. Termin składania i otwarcia ofert:

1)   ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 24.05.2021 r., do 
godz. 9:00;

2)     otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.05.2021 r. o godzinie: 11:00;

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia wyjaśnienia oraz 
dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
udostępniona jest SWZ.

Załącznik:
Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ po dokonanych w dniu 17.05.2021 r. zmianach w Części 5 – Wzorce 
grubości, suwmiarki, przymiary i inne.
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