
Poznań, 21.05.2020 r.

nr sprawy: RZ-262-25/2020

do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zakup  dronów
z wyposażeniem i oprogramowaniem na wyposażenie laboratorium Dronelab. Liczba części – 3.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.

Dotyczy: załącznik 7 opis minimalnych parametrów technicznych, część nr 1, poz. 3 podpunkt 1

W związku  z  opisem Modułu  RTK Wykonawca  zwraca  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie  treści  opisu
i usunięcie z niego zapisu o obsłudze komunikacji przez 4G, oraz LAN. Wykonawca podpiera swoją
prośbę w następujący sposób: Dron opisany w podpunkcie 2 wskazuje że jest to dron DJI Matrice 600
Pro. Dron ten nie został przystosowany do obsługi systemu RTK ze stacją referencyjną obsługującą
taką komunikację. W związku z tym Wykonawca prosi o usunięcie tego zapisu ze specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie 1. 
W opisie specyfikacji technicznej Załącznik 7. Opis minimalnych parametrów technicznych, część nr
1, poz. 3, podpunkt 1  błędnie podano: „obsługuje komunikację przez 4G, WiFi oraz LAN” powinno
być  zapisane  „obsługuje  komunikację  przez  WiFi”.  W  związku  z  tym  Zamawiający  modyfikuje
poniższy zapis.

Załącznik  nr  7  -  Opis  minimalnych  parametrów  technicznych,  część  nr  1,  poz.  3,  podpunkt  1
otrzymuje brzmienie: 
Moduł  RTK  precyzyjnego  pozycjonowania  GNSS  wraz  ze  stacją  referencyjną  obsługującą
sygnały GPS, GLONASS, Beidou i GALILEO; obsługuje komunikację przez WiFi, zapewniając
nieprzerwaną, stabilną transmisję danych; z walizką transportową i akcesoriami do ustawienia
w terenie (tripod).

Pytanie 2.

Dotyczy: załącznik 7 opis minimalnych parametrów technicznych_0 , część nr 3, pozycje:
- 1, podpunkty: 1, 9d, 9j, 10b
- 2, podpunkty: 1, 2
- 3, podpunkt 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wyżej wymienionych opisów przedmiotu zamówienia.
Według  wiedzy  wykonawcy,  na  rynku  nie  ma  sprzętu  który  spełnia  wyżej  określone  wymiary,
pojemności,  czy  wagę  produktu.  W  szczegółowym  zakresie  jest  opisany  minimalny  parametr.
Czy Zamawiający rozumie również przez to iż waga (jak w przypadku kamery z poz. 2) może być 



mniejsza, tzn. minimalny parametr jest tutaj brany pod uwagę w rozumieniu - im mniejszy tym lepiej
i waga im mniejsza tym lepsza? To samo tyczy się wymiarów poszczególnych pozycji. Jednocześnie
w przypadku  baterii  logicznym  jest  iż  im  większa  pojemność  tym  lepszy  parametr.  W  związku
z powyższym, czy Zamawiający może potwierdzić wyjaśnienie Wykonawcy tj: waga i wymiary im
mniejsze tym lepiej, natomiast im pojemność baterii im większy tym lepiej?

Odpowiedź na pytanie 2:

Załącznik  7  opis  minimalnych  parametrów  technicznych,  część  nr  3,  zawiera  opis  minimalnych
wymaganych  parametrów.  W  tym  wypadku,  podane  pojemności  baterii  są  podane  jako  wartości
minimalne,  co oznacza,  że im większe tym lepsze (dotyczy to punktu 1,  podpunktu 9d,  9j,  10b).
Z  kolei,  w  wypadku  parametrów  odnoszących  się  do  masy  urządzenia  i  rozmiarów  statku
powietrznego  oraz  montowanych  na  nim  urządzeń  określone  parametry  wskazują  maksymalne
dopuszczalne przez Wykonawcę parametry, które nie powinny być przekroczone (dotyczy punktu 1
podpunkt 1, punktu 2  podpunkt 1 i 2 oraz punktu 3 podpunkt 1. 
Zatem odpowiadając  na zapytanie  Wykonawcy –  interpretacja  Wykonawcy jest  prawidłowa – im
mniejsza  waga  i  wymiary  urządzenia  przy  spełnieniu  pozostałych  wymaganych  parametrów
technicznych tym lepiej oraz im większa pojemność baterii tym lepiej. 

Zamawiający  zmienia  termin  składania  oraz  otwarcia  ofert  z  25  maja  2020r.
na   29   maja 2020r. godziny pozostają bez zmian.  

Odpowiedzi Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach. Powyższa informacja została
zamieszczona  na  stronie  internetowej  Zamawiającego:  www.up.poznan.pl.  Pozostała  treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji przetargowej

     prof. dr hab. Radosław Juszczak

http://www.up.poznan.pl/

