
    

 
 
GMINA FAŁKÓW                                                                                              Fałków, 2021-01-12 
ul.Zamkowa 1A; 26-260 Fałków 
 
Numer sprawy: ZP.271.24.2020.RPOWŚ                                                       
 
 

Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. 
Poz. 1843)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie 
publiczne nr ZP.271.24.2020.RPOWŚ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania 
pn. „Budowa monitoringu wizyjnego w Fałkowie”: 
 
 
Pytanie 1. Proszę o jednoznaczną informację jaki minimalny, a jaki maksymalny czas gwarancji może 
wpisać Wykonawca w kryterium „okres gwarancji”. W SIWZ podają Państwo min. 24 mce, max. 48 mcy, 
natomiast w treści formularza ofertowego w uwadze wskazany jest okres min. 36 mcy, max. 60 mcy. 
Proszę o ujednolicenie zapisów.      
Odpowiedz: Zgodnie z pkt XIII SIWZ - Okres gwarancji należy wskazać w przedziale 24-48 mc.  
 
Pytanie 2. Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. W SIWZ Zamawiający podaje informację, że nie wymaga wnoszenia 
ZNWU, natomiast w formularzu ofertowym jest oświadczenie zobowiązujące Wykonawcę do wniesienia 
ZNWU. 
Odpowiedź: Zgodnie z pkt XV SIWZ – Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania 
umowy. Oświadczenie w formularzu ofertowym Wykonawcy mogą wykreślić. 
 
Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wskazanie części zamówienia, które 
Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie 
jest znana na etapie składania ofert.             
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza i dopuszcza taką sytuację. 
 
Pytanie 4. Kilka kamer projektowo w Państwa zapytaniu jest oddalona od miejsca gdzie zlokalizowane 
mają zostać rejestratory powyżej 100 m gdzie sieciowo 100 m jest wartością graniczną w 
projektowanym rejestratorze z zabudowanym switchem PoE. W związku z tym czy dopuszczają 
Państwo zastosowanie rejestratora bez wbudowanego switcha na rzecz switcha zapewniającego 
większe odległości zasilania kamer PoE co w tym przypadku obliguje poprawność działania kamer 
zlokalizowanych w większej odległości. 
Odpowiedź: Tak 
 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 


