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Puławy, dnia 12.11.2019 r. 
Numer Sprawy: DZP.220.53 2019.PK                                                    
Nr. rej.: ZPU.35.2019 

DO WYKONAWCÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania na „dostawę automatycznych stacji meteorologicznych – 2 zestawy” 
 

Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 
 

WYJAŚNIENIE, ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA 

Niniejszym Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem oznaczonym znakiem 

sprawy DZP.220.53.2019 PK na „dostawę automatycznych stacji meteorologicznych – 2 zestawy” wpłynęło 

pytanie dotyczące treści zaproszenia, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. Pytanie 1:   
W pkt. VI. 1. 2) c) Zamawiający wymaga wykazania 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
przedmiotowi zamówienia, przy czym precyzuje, że: 
„Przez dostawy, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia należy rozumieć dostawy 
automatycznych stacji meteorologicznych z internetowym przekazem danych do serwera, skonfigurowanych w celu 
uzyskania następujących minimalnych parametrów każda: 
.   prędkość i kierunek wiatru 
.   temperatura i wilgotność względna powietrza 
.   temperatura gleby lub przygruntowa 
.   promieniowanie słoneczne całkowite. 
.   opad deszczu” 
 
W przedmiotowym postępowaniu wymagana jest dostawa stacji mierzących parametry: 
.   prędkość i kierunek wiatru 
.   temperatura i wilgotność względna powietrza 
.   temperatura gleby, przygruntowa 
.   opad deszczu 
a więc nie wyposażonych w pomiar promieniowania słonecznego całkowitego. 
 
Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje dowody dostawy spełniające podane wyżej kryteria z 
wyjątkiem dotyczącym braku pomiaru parametru „promieniowanie słoneczne całkowite” ? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. C treści 
zaproszenia, oraz Załączniku nr 7 do zaproszenia, które otrzymują zastępujące brzmienie: 
 
JEST: 
(…) Przez dostawy, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia należy rozumieć dostawy 

automatycznych stacji meteorologicznych z internetowym przekazem danych do serwera, skonfigurowanych w celu 

uzyskania następujących minimalnych parametrów każda:  

• prędkość i kierunek wiatru  

• temperatura i wilgotność względna powietrza  

• temperatura gleby lub przygruntowa 

• promieniowanie słoneczne całkowite.  



  

  

 

 

 

• opad deszczu 

o wartości brutto nie mniejszej niż 35 000 złotych brutto  każda z nich. (…) 
 
ZMIENIONO NA: 
(…) Przez dostawy, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia należy rozumieć dostawy 
automatycznych stacji meteorologicznych z internetowym przekazem danych do serwera, skonfigurowanych w celu 
uzyskania następujących minimalnych parametrów każda:  

• prędkość i kierunek wiatru  

• temperatura i wilgotność względna powietrza  

• temperatura gleby lub przygruntowa 

• opad deszczu 
o wartości brutto nie mniejszej niż 35 000 złotych brutto  każda z nich. (…) 
 
 
Pozostałe zapisy pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 
 
Załączniki: 
Zaproszenie do złożenia oferty - po zmianach z dnia 12.11.2019 
Załącznik nr 7 do zaproszenia - po zmianach z dnia 12.11.2019 

 

Otrzymują: 

wykonawcy, którzy złożyli pytania do zaproszenia 

 

Zamieszczono: 

-  strona internetowa Zamawiającego  

-  tablica ogłoszeń Zamawiającego  

 

 

 
Specjalista                                                                  Pełnomocnik zamawiającego  

                 Katarzyna Plis                  Agnieszka Stawarz                                                                   
………………………………………                                                ………………………………………………. 
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