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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Monitoring Wizyjny – Trasa 
Pabianicka”(nr spr. LZ/231/1/17) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Monitoring Wizyjny – 
trasa Pabianicka” (nr spr. LZ/231/1/17), zwrócono się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi  
na następujące pytania: 

 

 

Pytanie nr 1. 

W załączniku nr 1 do SIWZ, w punkcie V.6. „Wsparcie techniczne opisane w rozdz. II 

pkt. II. 1.8” zapisane zostało: „V.6.1 Na udzielony okres wsparcia technicznego, o którym 

mowa w rozdziale II pkt. II.1.8, na sprzęt l oprogramowanie wdrożone w ramach I etapu 

budowy SMM zastosowanie mają warunki gwarancji i wsparcia technicznego wymienione  

w pkt. V.1 do pkt.V.5.”.Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez powyższy zapis Zamawiający 

rozumie przedłużenie gwarancji i wsparcia technicznego czy też przedłużenie jedynie 

wsparcia technicznego? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Intencją Zamawiającego jest uzyskanie wsparcia technicznego na elementy (sprzęt  
i oprogramowanie), które zostały wdrożone w I Etapie budowy SMM. 
Elementy te wymieniono w załączniku nr 1a. 
Doprecyzowując - zapis znajdujący się w załączniku nr 1 do SIWZ, w punkcie V.6 „Wsparcie 
techniczne opisane w rozdz. II.1.8” - dotyczy wyłącznie udzielenia na okres co najmniej 2 lat 
wsparcia technicznego na elementy systemu wdrożone w ramach I etapu budowy SMM, 
wymienione w Załączniku nr 1a.  
 

 



 

Pytanie nr 2. 

W załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy", w punkcie C „Łączna cena ofertowa" 
zapisane zostało „1. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia podstawowego  
za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:  ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN:………………”. Prosimy  
o doprecyzowanie, czy ww. pozycja dotyczy łącznej ceny ofertowej całego zamówienia czy 
też ww. pozycja dotyczy ceny ofertowej zamówienia podstawowego? 
 

Odpowiedź nr 2: 

Łączna cena ofertowa dotyczy całego zamówienia. Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 2 do 

SIWZ „Formularz ofertowy” polegającej na wykreśleniu wyrazu „podstawowego”  w punkcie C ppkt 1.  

 

 

 Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w imieniu  
Straży Miejskiej w Łodzi, informuję, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu dostawy 
przedmiotu zamówienia i nie przewiduje zmiany postanowień Specyfikacji w tym zakresie. 

 

  

 

W imieniu Zamawiającego 

 

Komendant  

Straży Miejskiej w Łodzi 

 

Zbigniew Kuleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


