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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

WE WROCŁAWIU 
 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I FUNDUSZY POMOCOWYCH 

 

50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,  
tel.47 8714323 

https://dolnoslaska.policja.gov.pl/  
malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl 

 
 

 

 
 

 

 
PUZ-2380-078-018-078/2022/ML                                                              Wrocław, 02.08.2022 r. 

 
-Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-078-018-078/2022/ML - 

 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SWZ  

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

wyjaśnienie oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego 

przedmiotem jest dostawa  7 sztuk lornetek noktowizyjnych i 1 sztuki lornetki 

termowizyjnej w ramach realizacji Projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów / 

Sicherer Grenzraum fur Senioren nr PLSN.04.01.00-02-0149/19” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 

2014-2020, sprawa nr PUZ-2380-078-018-078/2022/ML. 

Pytanie nr 1: 

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji technicznej: 

 

7 SZTUK LORNETEK NOKTOWIZYJNYCH 

Czy Zamawiający jako lornetkę rozumie urządzenie wyposażone w dwa niezależne 

kanały optyczne (2 obiektywy, 2 przetworniki i okulary), czy konstrukcję opartą o 

jeden obiektyw i przetwornik z dwoma okularami co umożliwia obserwację 

dwuoczną? 

 

1. Minimalne powiększenie: 5 x 

2. Parametry obiektywu:  40 mm -80 mm - czy jest to zakres w jakim ma mieścić się 

ogniskowa obiektywu czy Zamawiający oczekuje urządzenia ze zmienną ogniskową? 

3. Waga:  do 1400 g 

4. Czas pracy: min. 5 h - czy  czas pracy dotyczy samego urządzenia czy wymagane jest 

min 5h w przypadku użycia zintegrowanego oświetlacza IR? 

5. Zasięg obserwacji min. 70 m 

6. Iluminator podczerwieni min. 810 nm - czy iluminator ma być zintegrowany z 

urządzeniem, czy oddzielne urządzenie będące w zestawie? 

 

LORNETKA TERMOWIZYJNA 

 

1. Rozdzielczość sensora (W x H): min. 640 x 480 pikseli 
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2. Parametry obiektywu: 35 mm - 50 mm, f 1-1,2 - czy jest to zakres w jakim ma mieścić 

się ogniskowa obiektywu czy Zamawiający oczekuje urządzenia ze zmienną 

ogniskową? 

3. Zoom cyfrowy:  min.  4x 

4. Czas pracy: min. 7 h 

5. Zasięg obserwacji: min. 1029 m 

 

Odpowiedź: 
7 SZTUK LORNETEK NOKTOWIZYJNYCH 

Czy Zamawiający jako lornetkę rozumie urządzenie wyposażone w dwa niezależne 

kanały optyczne (2 obiektywy, 2 przetworniki i okulary), czy konstrukcję opartą o 

jeden obiektyw i przetwornik z dwoma okularami co umożliwia obserwację 

dwuoczną?- odpowiedź: konstrukcję opartą o jeden obiektyw i przetwornik z dwoma 

okularami co umożliwia obserwację dwuoczną 

 

1. Minimalne powiększenie: 5 x 

2. Parametry obiektywu:  40 mm -80 mm - czy jest to zakres w jakim ma mieścić się 

ogniskowa obiektywu czy Zamawiający oczekuje urządzenia ze zmienną ogniskową? 

– odpowiedź: urządzenie ze zmienną ogniskową 

3. Waga:  do 1400 g 

4. Czas pracy: min. 5 h - czy  czas pracy dotyczy samego urządzenia czy wymagane jest 

min 5h w przypadku użycia zintegrowanego oświetlacza IR? – odpowiedź: czas pracy 

dotyczy samego urządzenia 

5. Zasięg obserwacji min. 70 m 

6. Iluminator podczerwieni min. 810 nm - czy iluminator ma być zintegrowany z 

urządzeniem, czy oddzielne urządzenie będące w zestawie? – odpowiedź: iluminator 

ma być zintegrowany z urządzeniem 

 

LORNETKA TERMOWIZYJNA 

 

1. Rozdzielczość sensora (W x H): min. 640 x 480 pikseli 

2. Parametry obiektywu: 35 mm - 50 mm, f 1-1,2 - czy jest to zakres w jakim ma mieścić 

się ogniskowa obiektywu czy Zamawiający oczekuje urządzenia ze zmienną 

ogniskową? – odpowiedź: 35 mm - 50 mm, to zakres w jakim ma mieścić się 

ogniskowa obiektu. 

3. Zoom cyfrowy:  min.  4x 

4. Czas pracy: min. 7 h 

5. Zasięg obserwacji: min. 1029 m 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin składania i 

otwarcia ofert wskazany w Rozdziale XII pkt 5 SWZ, w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ oraz w Sekcji 

VIII pkt 8.1) i 8.2) Ogłoszenia o zamówieniu. 

Termin składania ofert zostaje wyznaczony do dnia 08.08.2022 r., do godz. 9:00. 

Termin otwarcia ofert: 08.08.2022 r., godz. 9:05. 

W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania ofertą 

wskazany w Rozdziale IX pkt 1 SWZ oraz w Sekcji 8.4) Ogłoszenia o zamówieniu. 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 06.09.2022 r.  

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał SWZ. Wyjaśnienie i zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw oraz na 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/644250). Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla 

wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu ulega zmianie w zakresie terminu składania i otwarcia 

ofert oraz terminu związania ofertą. 
podpisał  

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu  
z up. Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych 

Pani Małgorzata Rosołowicz 
/podpis na oryginale/ 

 
Wyk. 1 Egz.  
Egz. Nr 1 – a/a oraz strona internetowa (www i platformazakupowa.pl ) 

Wyk. M. Lenik, tel. 47 8714323  

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

