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Modyfikacja i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZENIA TYPU DRON  

ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRONÓW 
 NR SPRAWY WNP/841/PN/2019 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na 

pytania Wykonawców do treści SIWZ (zachowano oryginalną treść pytania), udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie: 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest informacja o dostawie oferty do 

wyznaczonego miejsca. 

Jest tam informacjo poczcie lub osobistym stawieniu się ale czy pod słowem poczta 

mogę też rozumieć firmę kurierską? 

 

Bo nie ufam takiej instytucji jak Poczta Polska ( często były opóźnienia w dostawach a 

tu termin składania ofert jest bardzo krótki ) i chciał bym wysłać ofertę firmą kurierską.  

 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że forma dostarczenia oferty do Zamawiającego przez 

Wykonawcę jest dowolna i leży w gestii Wykonawcy. Ofertę należy dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego wskazanej w SIWZ w wyznaczonym terminie. 

 

Pytanie:  

„niestety niektórych produktów, które są ujęte w przetargu  nr ref. WNP/841/PN/2019 

nie ma już w sprzedaży albo nie były dostępne od dłuższego czasu i nie wiadomo czy 

się pojawią kiedyś. 

Pytanie co możemy zrobić z takimi pozycjami? 

Poniżej przesyłam listę z czym jest problem i tylko tak naprawdę do 2 pozycji mogę 

zaproponować jakiś zamiennik. 
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Lista: 

 

1  szt. DRON z kamerą termowizyjną typu Yuneec TyphoonH520 z  kamerą CGOET, 

w wyposażeniu drona jest informacja o module Intel® RealSense™. 

Ten moduł nigdy nie był i nie będzie dedykowany do tego drona. 

 

1 szt. Ładowarka do akumulatorów typu: Multi Ładowarka do DJI Inspire 1 (4PORTY 

+ 2x USB)  

Możemy zaproponować zamiennik ale nie jest on identyczny - Ładowarka Hex DJI 

Matrice 600 / Inspire 

Link do specyfikacji: 

https://store.dji.com/product/dji-hex-charger 

 

1 szt. Ładowarka  do  akumulatorów typu: MultiŁadowarka  do  DJI  Phantom 

Brak od bardzo dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 

4 szt. Akumulator  do  drona typu: Akumulator  Bateria  DJI  Inspire  5700mAh  TB48 

Brak od bardzo dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 

3 szt. Symulator  lotów typu: Aparatura   Devo   F12E   +   Symulator   AeroSIM   RC 

Brak od bardzo dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 

2 szt. Monitor 7” typu: Monitor Ekran Boscam Galaxy D2 FPV 5.8G 32CH LCD 7 ” 

FPV 

Brak od bardzo dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 

2szt. Google FPV typu: Gogle FPV FatShark dominator V3 

Brak od bardzo dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 

1 szt. bezprzewodowe urządzenie regulowania ostrości do drona DJI Inspire 1, typu: 

DJI Focus dla Inspire / Inspire PRO 

Brak od dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 

1  szt. Dedykowane Gogle  FPVtypu: Gogle  FPV  DJI  Goggles  Racing  Edition  

Combo 

Możemy zaproponować zamiennik -  Gogle FPV DJI Goggles Racing Edition + Plecak 

Link do specyfikacji: 

https://aeromind.pl/product-pol-2471-Gogle-FPV-DJI-Goggles-Racing-Edition-

Plecak.html 

 

2 pary (4 sztuki) -Śmigła do drona DJI Inspire 1 typu: śmigła E800 DJI Inspire 1 quick 

lock 

Brak od bardzo dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 

1 szt.Oświetlenie nocne do  drona typu: Oświetlenie nocne PGYTECH do DJI Inspire1  

Brak od bardzo dawna nie wiadomo czy kiedykolwiek się pojawi 

 



 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 modyfikuje treść SIWZ w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia w części I – URZĄDZENIA TYPU DRON i części II 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ TYPU DRON. 

Zamawiający udostępnia zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia na stronie 

internetowej. 

 

II. Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia zostaje załączona do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.  

III.W związku z tym, że w specyfikacji dokonano zmiany, które mogą uniemożliwić 

złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert do dnia 04.11.2019 r.  

 

Wszystkie terminy w SIWZ określone na 28.10.2019 r. ulegają przesunięciu na 

04.11.2019 r. 

 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej. 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziele VI Ustawy Pzp. 

 

Załącznik: Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w części I i części II - 8 str. 
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