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Numer Sprawy: ZPU/21/2018                                                                                           Puławy, dnia 13.06.2018 r. 
 
WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 07.06.2018 r. na dostawę kamery do przestrzennego 
multispektralnego obrazowania terenu dla Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki 

IUNG PIB w Puławach. 
 

Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych - tekst 
jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; oraz art. 
701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Niniejszym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1 (zał. nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 1.3): 
Kamera multispektralna nie ma własnego zasilania niezbędny będzie powerbank. Czy Zamawiający dopuszcza 
takie rozwiązanie 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem że oferta obejmuje również powerbank a jego koszt 
jest wkalkulowany w cenę oferty.  

 
Pytanie 2 (zał. nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 3): 
Termin realizacji naprawy naszego urządzenia odbywa się we Francji i czas 14 dni jest nieosiągalny; 
proponowany czas to 30 dni. 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin realizacji naprawy.  
 
Pytanie 3 (zał. nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 4): 
Dostępność części jaką gwarantuje producent to 2 lata od momentu zaprzestania produkcji. Czy zamawiający 
wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wyraża zgodę proponowany termin dostępności części (2 lata).  
 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń  zamawiającego 
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