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Biała Podlaska, dnia 23 lipca 2013r. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZSZnr1.272.12.1.13 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i pomocy 
dydaktycznych do zawodu technik architektury krajobrazu w projekcie: „Zdobądź doświadczenie 
zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 
Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  
29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) o wpłynięciu w dniu 
22.07.2013r. pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań i odpowiedzi 
poniżej: 
 

Pytania i odpowiedzi: 
 

Pytanie nr 1. Dotyczy części 41 
Czy Zamawiający wymaga aby odbiornik posiadał możliwość zapisu surowych danych do 
postprocessingu w momencie dostarczenia odbiornika czy możliwość rozbudowy o taką opcję 
w dowolnym momencie w przyszłości. Opcja postprocessing jest stosunkowo droga i znacznie 
zwiększa koszt odbiornika. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie ma być zrealizowane zgodnie z zapisami SIWZ, odbiornik w chwili dostarczenia 
powinien mieć możliwość użycia opcji postprocessingu z zainstalowanym oprogramowaniem:  
GPS Pathfinder Office lub rozszerzenia Trimble GPS Analyst™ lub równoważnym. 
 
Pytanie nr 2. Dotyczy części 41 
W punkcie dotyczącym oprogramowania Zamawiający wymienia: TerraSync Standard (opcja) co 
sugeruje, że Zamawiający nie wymaga tego oprogramowania w momencie dostarczenia. Czy 
Zamawiający wymaga aby odbiornik był dostarczony wraz tym oprogramowaniem? Jeżeli tak to 
czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie odbiornika z oprogramowaniem zapewniającym 
wszystkie podstawowe funkcje pomiarowe GIS jako oprogramowaniem równoważnym? 
Odpowiedź: 
Zamówienie ma być zrealizowane zgodnie z zapisami SIWZ, odbiornik w chwili dostarczenia 
powinien mieć możliwość zainstalowania w przyszłości oprogramowania  TerraSync Standard lub 
równoważnego. 
 
Pytanie nr 3 Dotyczy części 41 
Zamawiający wymienia akcesoria i oprogramowanie opcjonalne. Czy Zamawiający ma na myśli 
dostarczenie wymienionych akcesoriów i oprogramowania w momencie dostawy czy możliwość 
rozbudowania zestawu o takie funkcje w przyszłości? 
Odpowiedź: 
Akcesoria i oprogramowanie opcjonalne oznacza, że powinna istnieć możliwość rozbudowania 
zestawu w przyszłości o wymienione w załączniku 1 do SIWZ. 
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Pytanie nr 4 Dotyczy części 41 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające gniazda słuchawek? 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie ma być zrealizowane zgodnie z zapisami SIWZ , urządzenie ma posiadać gniazdo 
słuchawek. 
 
Pytanie nr 5 Dotyczy części 8 
Zamawiający w pkt 8 zamówienia wymaga taśmy stalowej, a następnie w szczegółowym opisie 
wymienia taśmę wykonaną z włókien szklanych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  taśma miernicza geodezyjna 
30 m powinna być stalowa.  
 

 
Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 


