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Lublin, dnia 14 kwietnia 2020 r. 
 
Nr sprawy KP-272-PNK-32/2020-101 
 

 
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa defektoskopu do badań nieniszczących 

 
 

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 2 
 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 
odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła w następującym 
zakresie: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy zamawiający dopuści urządzenie przeznaczone do badań nieniszczących metodą ultradźwiękową o następujących 
parametrach: 

Głowica: 
Wymiary: 40 x 40 x 84 mm (Szer. x Dł x Wys) 
Waga: 280g 
Konfiguracja przetwornika: 128 x 128 elementów (matryca 2D) 
Liczba elementów przetwornika: 16.384 
Dostępne głowice: 2.25 MHz, 3.50 MHz, 6.00 MHz, 8.00 MHz, 11.00 MHz 
Klatek na sekundę: 20 do 100 
Oprogramowanie: 
Dostępne typy skanów: A-, B-, C- (Amplitude & Time of flight), oraz wizualizacja 3D 
Przekazywanie danych w czasie rzeczywistym 
Możliwość indywidualnego ustawienia: Jednostka, grubość materiału, bramki, 
prędkość dźwięku w materiale, Liczba elementów transmitujących, wzmocnienie, 
uśrednienie, kształt impulsu 
Możliwość zszywania dla większych obszarów 
Komunikacja: 
Porty: 2x USB 2.0 (PC, AUX), 2x GPIO (TRM) 
Złącza głowic: 2, obsługa 2 głowic jednocześnie 
Porty komunikacyjne: Ethernet (Optional), Wi-Fi, Bluetooth 
Format danych: HDF5 file format 
Wyświetlacz: 
Wyświetlacz: 10” 1920x1200 px 
Wyświetlacz o podwyższonej czytelności w pełnym słońcu, możliwość obsługi w 
rękawiczkach, wodoodporny rysik. 
Bateria: czas pracy do 28 godzin z opcjonalną rozszerzoną baterią 

                Certyfikowany do pracy w niebezpiecznych warunkach (Class I Division 2) 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że urządzenie musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w SIWZ i Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu zamówienia. Urządzenie o parametrach wskazanych w pytaniu nie spełnia wszystkich wymogów SIWZ. 
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W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający jest zobowiązany do wydłużenia 
terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 20 kwietnia 2020 r. godz. 10:00. 
W związku z powyższym modyfikacji podlega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w następującym 
zakresie: 

1. Pkt 11.13 SIWZ 
Obecnie jest: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym 
opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
 Nazwa i adres Wykonawcy wraz z podaniem nr tel. i adresu e-mail; 
 Oferta w postępowaniu Nr KP-272-PNK-32/2020 na Dostawa defektoskopu do badań nieniszczących 
 Nie otwierać przed dn. 16.04.2020 r. godz. 10:15 

Powinno być: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym 
opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
 Nazwa i adres Wykonawcy wraz z podaniem nr tel. i adresu e-mail; 
 Oferta w postępowaniu Nr KP-272-PNK-32/2020 na Dostawa defektoskopu do badań nieniszczących 
 Nie otwierać przed dn. 20.04.2020 r. godz. 10:15 
2. Pkt 12.1 SIWZ 

Obecnie jest: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;  
w terminie do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00. 

Powinno być: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;  
w terminie do dnia 20.04.2020 r. do godz. 10:00. 
3. Pkt 12.5 SIWZ 

Obecnie jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5 
Powinno być: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5 
 
 
Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.  
Wyjaśnienia wprowadzają zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

                  
                      

                                         Zamawiający 


