
Kraków, 26.11.2018 roku 

 

 

 

Zmiana i wyjąśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „DOSTAWAĘELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI 

POWIETRZA” ZP/1/2018. 

 

Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Stosownie 

do art. 38.ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówieniń publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 

roku, poz. 1986) zwanej dalej ustawą, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na otrzymane 

pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ na postawie art. 38 ust. 4 ustawy. 

 

Pytanie 1. Dotyczy Załączniku nr 13. Klauzula RODO 
 

Kto jest administratorem oraz inspektorem ochrony danych osobowych? 

 

Odpowiedz: W ramach odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść  pierwszych trzech 

punktów załącznika nr 13. 

 

 

Nowa treść:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Alarm Smogowy, z siedzibą w Krakowie, przy 

ulicy Felicjanek 10/6; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w / Krakowski Alarm Smogowy, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy 

Felicjanek 10/6 jest Pan Damian Zieba  kontakt: damian.zieba@krakowskialarmsmogowy.pl*; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/1/2018 prowadzonym w trybie przetargu nie 
ograniczonego; 

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy instalacji Pobornika LVS w kontenerze 

pomiarowym? 

 

 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga na Wykonawcy instalację na koszt wykonawcy w kontenerze 

pomiarowym Pobornika LVS (Cześć 2  Zamówienia) oraz Automatyczny analizator pyłu (Część 3 

zamówienia) W związku z powyższy Zamawiający dodaję następujące punkty do SIWZ: 

Załącznik nr 2.  „Tabela  zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami Zamawiająvego – Część 2: Pobornik pyłu” 
. 

25 Zamawiający wymaga instalacji urządzenia w kontenerze pomiarowym. Wszystkie elementy 

konieczne do instalacji urządzenia w kontenerze zostaną dostarczone przez Wykonawcę (m.in.) 

przepust dachowy;  
26 Wykonawca dostarczy zestawy 2 rur: 

1) Dłuższą pozwalającą na montaż w kontenerze. 

2) Krótszą pozwalającą na użytkowanie pobornika poza kontenerem. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3.  „Tabela  zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami Zamawiającego – Część 3: Automatyczny analizator pyłu”. 
 

25 Zamawiający wymaga instalacji analizatora w kontenerze 

pomiarowym. Wszystkie elementy konieczne do instalacji 

urządzenia w kontenerze zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę (m.in.) przepust dachowy;  

 

 

 

W związku z powyższymi zmianami w SIWZ Zamawiający dokonuje następujących zmiany 

terminu składania ofert tak aby Wykonawcy mieli możliwość ustosunkowania się do 

naniesionych zmian: 

 

 

Dotychczasowe brzmienie: 

11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

11.1 Termin składania ofert upływa  28.11.2018 o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

11.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:  

11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2018,  o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

11.1 Termin składania ofert upływa  30.11.2018 o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

11.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:  

11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2018,  o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.  

 

Dotychczasowe brzmienie: 

 

10.12   Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 

wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:  

„OFERTA NA DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA. 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.11.2018 DO GODZINY 11.00.”  

Otrzymuje brzmienie: 

 

10.12   Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 

wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:  

„OFERTA NA DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA. 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.11.2018 DO GODZINY 11.00.”  

 



Dotychczasowe brzmienie: 

3 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamówienie w terminie do 60 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

 

3 TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamówienie w terminie do 58 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

 


